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Prezidentūra ir Seimas priversti 
griežtai taupyti 

Vilnius , rugpjūčio 10 d. 
(BNS) — Jau a n t r a s mėnuo 
prezidentūra ir Seimas vykdo 
griežtą taupymo programą, 
kurios buvo priversti imtis dėl 
smarkiai sumažinto finansavi
mo. 

Dienraštis „Respublika" pra
nešė, kad šiemet preziden
tūros biudf?tas, palyginti su 
praėjusiais metais , suma
žintas beveik trečdaliu. 1998-
aisiais prezidentūrai buvo 
skirta apie 38 mln. litų, o 
šiemet — 27 mln. litų. Išlaidos 
elektros energijai, ryšiams, 
transportui, komandiruotėms 
sumažintos nuo 15.4 mln. litų 
iki 12.5 mln. litų. Seimo 
biudžetas sumažėjo nuo 54.1 

toriaus įsigijimą, perka tik 
reikalingiausias raštinės pre
kes, taip pat nurodyta taupyti 
popierių, elektros energiją, ne
laikyti nenaudojamų įjungtų 
kompiuterių. 

Pasak dienraščio, anksčiau 
su prezidentu į užsienį vykda
vo ir pareigūnai, kurių kelio
nių tikslas nebūdavo tiesiogiai 
susijęs su valstybės vadovo vi
zitu. Bet jau pusmetis, kai 
šios praktikos atsisakyta ir 
per vizitą valstybės vadovą 
lydi tik būtinas pareigūnų 
skaičius. 

Par lamentarų komandiruo
tės taip pat griežtai ribotos — 
Seimo valdyba duoda suti-

mln. litų 1998-aisiais iki 48.8 k i m a daugiausia toms, per ku-litų 
mln. litų 1999-aisiais. 

Finansavimas nurėž tas dėl 
valstybes biudžeto krizinės 
padėties, negaunant planuotų 
pajamų. 

Abi valdžios institucijos tau
po pareigūnų komandiruočių 

rias išlaidas sumoka kviečian
čioj i pusė arba pats Seimo 
narys. 

Prezidentūra dabar įsiskoli
nusi 2 mln. litų Panevėžio sta
tybos trestui , Seimo įvairūs 
įsiskolinimai siekia beveik 1 

• r" 

išlaidas, griežtai riboja inven- mln. litų. 

Lietuva neke l s bylos latviams 
už Būtingės šturmą 

Falanga, rugpjūčio 10 d. 
(BNS) — Palangos miesto po
licija Būtingės terminalui pra
nešė, jog ats isakoma kelti 
baudžiamąją bylą pagal termi
nalo pareiškimą, nes keturių 
Latvijos piliečių veikloje rfebu-
vo savavaldžiavimo, priešini
mosi policijai, policininko įžei
dinėjimo ar chuliganizmo. 

Liepos 21 d. rytą keturi Lat
vijos žalieji, jūroje nelegaliai 
kirtę valstybinę sieną, prisira-
kino prie Būtingės terminalo 
plūduro. Taip j ie pusdieniui 
sutrukdė pirmojo tanklaivio 
pripildymą nafta per Būtingės 
terminalą. 

Latvius nuo plūduro nukėlė 
Lietuvos pasieniečiai ir išsiun
tė į Latviją. 

Laikinasis Būtingės termi
nalo direktorius Piotras Ban
ko sakė, jog Latvijos žaliųjų 
padaryti nuostoliai dar skai
čiuojami. Pirminiais duomeni
mis, dėl pusdieniui sutrukdyto 
tanklaivio užpildymo pat i r ta 
30,000 litų nuostolių. 

Latvių žalieji protestuoja 
prieš Būtingės naftos termina
lą Latvijos pasienyje, nuogąs
taudami dėl žalos savo gam
tai, jei terminale įvyktų nelai
mė. 

Lietuva tvirtina, kad termi
nalas yra visiškai saugus ir 
įtaria, kad latvių protestuose 
yra ekonominė potekstė — 
Būtingės terminalas sudaro 
konkurenciją Latvijos Vents
pilio terminalui. 

Punsko valsčiaus taryba 
nespręs pasienio užkardos 

likimo 
Lenkijos žmogaus teisių 

gynėjas Adam Zielinski pasie
niečių įsikėlimą buvo apskun
dęs Balstogės administraci
niam teismui, tačiau teismas 
skundą atmetė, tvirtindamas, 
kad užkarda nepažeidžia lie
tuvių bendruomenės teisių ir 
nekelia pavojaus jos savimo
nei. 

Lenkijos pasienio apsaugos 
vyriausiasis komendantas Ma-
rek Bienkowski liepos pabai
goje pasiūlė punskiečiams 
naują pasienio užkardos būs
tinės įkūrimo vietą Punsko 
valsčiaus pakraštyje. 

P u n s k a s , rugpjūčio 10 d. 
(BNS) — Lenkijos Punsko 
valsčiaus taryba posėdyje pir
madienį pareiškė nespręsianti 
pasienio užkardos įkurdinimo 
valsčiuje problemos, nes tai 
j au esąs tarpvalstybinis reika
las. 

BNS perduotame Punsko 
valsčiaus tarybos pirmininko 
Jurgio Valinčiaus pareiškime 
sakoma, kad „šio klausimo 
sprendimas jau seniai peraugo 
valsčiaus tarybos kompeten
ciją bei veiklos ribas". 

Punsko gyventojai, kurių 
daugumą sudaro etniniai lie
tuviai, bei visuomeninės Len
kijos lietuvių organizacijos 
prieštarauja lenkų pasieniečių 
įkurdinimui Punske , nuogą
staudami, jog ta i pakeis tauti
nę miestelio sudėtį . 

Valsčiaus t a ryba numano, 
kad jai „tektų prisi imti atsa
komybę už Lenkijos ir Lietu
vos santykių visumą", jei 
imtųsi spręsti užkardos pro
blemą. 

Dėl Punsko pasienio už
kardos jau seniai verda ginčai, 
kurių neišsprendžia ir teis
mai. 

Nuo metų pradžios pasienio 
užkardos būst inė veikia mies
telio bendruomenės lėšomis 
statytame Punsko sveikatin
gumo centre, kur iame pasie
niečiai užima t r is butus . 

* Demogra fa i p r a b i l o a p i e 
p a v o j u , skelbia „Lietuvos ai
das" (08.04). Europoje beveik 
pusė vaikų gimsta nesusituo
kusių žmonių šeimose. Pvz., 
Danijoje beveik pusė vaikų 
gimsta nesusituokusių žmonių 
šeimose. Pvz., Danijoje tokių 
vaikų yra net 45 proc., o iš jų 
net 70 proc. iki 18 metų gyve
na su abiem tikraisiais tėvais. 
Statistikos departamento De
mografinės statistikos sky
riaus viršininkė Virginija Ei-
dukienė pasakojo, kad Lietu
voje vaikai dažniausiai gimsta 
santuokinėse šeimose, tačiau 
ir santuokų, ir gimimų gero
kai sumažėjo. Lietuvoje gy
ventojų skaičius pradėjo ma
žėti 1992 m. dėl gyventojų 
emigracijos. 1994 m. šis proce-

Rusijos naftos 
gamintojai 
pris is ta tė 

Lietuvos vadovams 
Vilnius , rugpjūčio 10 d. 

(Elta) — Lietuvoje naftos 
verslą ketinančios plėtoti Ru
sijos verslovės „Jukos" vice
prezidentas Boris Zoiotariov 
prezidentui Valdui Adamkui 
antradienį pristatė sa* o fir
mos planus. 

„Jukos" viceprezidentu.- >a-
kė Lietuvos vadovui, kad jo 
verslovė ketina per arti
miausius pusantrų metų ek
sponuoti per Būtingės termi
nalą pustrečio milijono tonu 
naftos. Būtent „Jukos" perduo
ta nafta liepos pabaigoje buvo 
pakrautas pirmasis tanklaivis 
Būtingėje — tai buvo 70.000 
tonų talpos Graikijoje regis
truotas tanklaivis „Centaur". 

Susitikime su prezidentu 
„Jukos" atstovai sakė, kad jie 
ketina Lietuvoje užsiimti ir 
mažmenine naftos produktų 
prekyba. Tačiau nekalbama 
apie ketinimus pirkti „Lie
tuvos kurą", kurio kontrolinis 
akcijų paketas priklauso val
stybei.! 

Rusar teigė, jog šiemet Vil
niuje įsikurs „Jukos" pavaldi 
įmonė . Jukos Lietuva". 

„Jukos" yra antroji pagal 
dydį Rusijos naftos firma. 
išgaunanti 15 proc. ir perdir
banti 25 proc. naftos visoje 

Nuotru Rugpjūčio 10 d. Kaune prezidentūros kiemeiv^ prie paminklo 
prezidentui Antanui Smetonai įvyko jo 125-ųjų gimimo metinių paminė
jimas. (EIUi 

Prezidentas rūpinasi A. Smetonos 
palaikų perkėlimu \ gimtinę 

kūrusioms asmenybėms liudi
j a mūsų visuomenės sąmonin
gumą ir brandą. Esu tikras, 
kad tautinės valstybės kūrėjo 
vardas da r ilgus metus bus są
žiningos tarnystės savo pilie
čiams pavyzdžiu", rašoma val
stybės vadovo sveikinime. 

Šventės dalyviai tylos mi
nute pagerbė prezidento A. 
Smetonos atminimą. 

Susirinkusiems koncertavo 
Vidaus tarnybos I pulko pu
čiamųjų orkestras, griežė kai
mo kapela „Vija". 

Vi ln ius , rugpjūčio 10 d. 
(BNS) — Prezidentas Valdas 
Adamkus aptarė Lietuvos pir
mojo valstybės vadovo 
Antano Smetonos palaikų 
perkėlimo iš JAV galimybes 
su jo anūku Antanu Smetona. 

Senelio vardą ir pavardę tu
rintis anūkas po susitikimo su 
prezidentu V. Adamkumi an
tradienį sakė žurnalistams, 
kad dar nėra aiški nei palaikų 
perkėlimo data , nei vieta. Jo 
teigimu, svarstoma galimybė 
perlaidoti A. Smetoną Kaune, 
kur pirmosios nepriklauso
mybės metais buvo įsikūrusi 
prezidentūra, arba Vilniuje. 
kur prezidentas dirba dabar. 

1874 metais gimęs preziden
tas A. Smetona tragiškai žuvo 
1944-aisiais per gaisrą Cleve-
lande. Emigracijon jis pasi
traukė, bėgdamas nuo sovietų 
okupantų represijų. 

Kaunas p r i s i m i n ė 
p r e z i d e n t ą 

Antaną S m e t o n a 
Kaunas, (Elta). Kaune, pre

zidentūros sodelyje, antradie
nį buvo paminėtos pirmosios 
nepriklausomybes Lietuvos 
Respublikos prezidento Anta
no Smetonos gimimo 125-osios 
metinės. 

Iškilmėse dalyvavo prezi
dento anūkas pianistas Anta
nas Smetona, vyriausybės bei 
miesto savivaldybės atstovai, 
Tautininkų sąjungos ir skauti-
jos atstovai. 

Prezidentas Valdas Adam
kus kalbėdamas pasidžiaugė 
šventiniu dėmesiu, skiriamu 
Šiai sukakčiai. „Dėmesys savo 
tautos ir valstybės istorijai, ją 

sas liovėsi, bet vis tiek reika
lai nepagerėjo: vidutiniškai 
per metus mirš ta 3,500-4,000 
žmonių daugiau, negu gimsta 
šiuo metu Lietuvoje šeima 
daugiausia augina vieną, du 
vaikus. 

Rusijos prezidento šalininkai: 
Premjero atleidimas — 

beprotybė 
M a s k v a J-10 (i. 

(Reuters- ' Rus-:;.;;- pr< -
zidento Boris Jelcin šalininkai 
jo paskuti •< nj atleisti 
ministr" vertino 
ku:p pai . uoim 
nei prii • ' 
o 
kai atn 

ininkų 
„Tai visiška ybė", sa

kė radijui „Echc - bu
vęs pirmasi- \ ajeras 
Boris Neaacov, kuris anksčiau 
būdavo minimas kaip vienas 
iš galimų B. Jelcin įpėdinių. 

B. Jelcin pirmadienį atleido 
savo ilgametį sąjungininką 
Sergej Stepašin ir paskyrė jo 
įpėdiniu buvusį KGB žvalgy
bininką ir dabartinį saugumo 
vadą Viadirmr Putin. Jei V. 
Putin patvirt ins parlamentas, 
jis bus penktasis premjeras 
per pastaruosius pusantrų 
metų. 

Tai, kad S. Stepašino atlei
dimą pasmerkė net itin artimi 
B. Jelcin sajungmmkai, rodo, 
jog prezidento griežta po.'itika 
įsipyko ir tiems politikams, 
kurie jį rėmė per pačius sun-
kiausius pokomunistinių per-
tvarku metus. 

B. Nemcov paragino su
rengti referendumą dėl prezi
dento teisės atleisti vyriausy
bės vadovą. 

* Vi ln iaus u n i v e r s i t e t e 
(VU) p e n k t a d i e n i ba igės i 
beveik mėnesį trukusios tarp
tautinės jidiš studijos. Studijų 
kultūrinės programos direkto
rius, Izraelio jaunųjų jidiš kal
bos puoselėtojų sambūrio 
„Jung jidiš" vadovas Mendy 
Cahan sakė nustebęs, jog jidiš 
kalba domisi, jos mokosi ne 
tik žydai, bet ir VU judaiką 
studijuojantys lietuvių studen
tai. Į studijas atvyko trylikos 
pasaulio valstybių atstovai. 
60-čiai klausytojų mokslinin
kai iŠ Anglijos, Baltarusijos, 
Estijos, Izraelio, Lietuvos 
skaitė paskaitas apie jidiš kal
bą, Lietuvos žydų kultūros pa
veldą, istoriją, literatūrą. 

* Deš imt Lie tuvos polici
n i n k u k i ta sava i t e vyks į 
Kosovą dalyvauti Jungtinių 
Tautų civiknėje užduotyje. 
Prištinoje, JT policijos štabe, 
bus konkrečiai nuspręsta, kur 
lietuviai atliks policijos pajėgų 
užduotį karo nualintoje ir et
ninių nesutarimų draskomoje 
Jugoslavijos provincijoje Ru
deniop į Ko? vą turėtų vykti ir 
apie 30 liet vių kanų, kūne 
kartu su Lenkijos kariškiais 
dalyvaus tarptautinėje taikos 
įvedimo operacijoje. Lietuvių 
ir lenkų taik ianai budės ame
rikiečių kontroliuojamame 
provincijos -ktoriuje K,U 

Rusijoje. 

Izraelio ambasador ius 
atsisveikino su Lietuvos vadovu 

Viln ius , rugpjūčio 10 d. mistiškai nusiteikė". 
(Eltai — Kadenciją baigiantis 
Izraelio ambasadorius Baltijos 
valstybėse Oded Ben Hur tei
gia pastebįs Lietuvos ir Izrae
lio dvišalių santykiu pa
gerėjimą. Tačiau jis tvirtina. 
kad „kai kas dar turi būti pa
daryta, šiuos santykius geri
nant". 

Dvišalių santykių būklę 
diplomatas aptarė antradienį 
atsisveikindamas su preziden
tu Valdu Adamkumi. 

Po beveik pusvalandį truku
sio susitikimo ambasadorius 
padare trumpą pareiškimą 
apie pokalbio temas, tačiau at
sisakė atsakyti į klausimus. 
„Mes kalbėjomės apie TUOS 
dalykus, kurie jau padaryti 
kurie dar turi būt; padaryti. 
Mes kalbėjomės ir apie praei 
ties palikimą, tas problemas, 
kurios dar neišspręstos, uet 
turi būti išspręstos. Preziden
tas pabrėžė, kad, jo nuomone, 
tokių iš praeities kylančiu 
problemų neturi likti mūsų 
dabarties ir ateities santy
kiuose", teigė O. Ben Hur. 

Tačiau trejų metų kadencija 
baigiantis ambasadorius tvir 
tino matąs dvišalių santykių 
gerėjimą" _Dėl to esame opti-

Atsisveikinęs su visų Balti
jos valstybių vadovais, O. Ben 
Hur išvyks į savo tėvynę. 
Laisvą Rygoje gyvenančio am
basadoriaus vietą užims kitas 
diplomatas. 

Būsimo ambasadoriaus pa
varde kol kas neskelbiama. 

Ambasadoriumi Baltijos val
stybėms O. Ben Hur buvo ak
redituota- 1996 metu rudeni. 
Skinamuosius raštus jis įtei
kė tuometiniam prezidentui 
Algirdui Brazauskui. 

O. Ber: Hur pakeitė pirmąją 
Izraelio ambsadorę Lietuvai. 
Latvijai ir Estijai Tova Herzl. 

O. Ben Hur kelis sykius 

mis • 
199' 

• 

t i e -
dor i ' , pareisi Liet 

• • 

• 

Sių 
žinia 
mus apk 
Lietuvą . 
cistin • • nusika 

Nuotr.: Lietuvos prezidentas Valdas A,l..mKus k.!.:••• 
Izraeho air.h.i>.ic|r-. . .. ;'. ios valatybema Oded IVn 

Peterburgo guberna
torių dimir Jakoviev sa-
kė, kad visai įmanoma, jog S. 

paisaat savo loja-
prezidentni, prisijungs 

Maskvos mero Juri j Luž-
egioninių vadovų poli-

ingos. B. Jelcin nei-
5 požiūris į sąjungą, be-
nčią su jo norais, artė-
ruodžio rinkimams tik 

dar labiau sutvirtėjo ir ko ge
ro tapo pagrindiniu motyvu 
netikėtai atleisti S. Stepašin. 

Komunistų partijos vadas 
Genadij Ziuganov premjero at
leidimą įvertino kaip nevilties 
žingsnį. „Tai šimtprocentinė 
beprotybė. Per 18 mėnesių jau 
šeštas ministras pirmininkas. 
Mes jau seniai sakėme, kad ši 
vyriausybė bus atleista iki 
rugsėjo". „Nieko nauja neatsi
tiko. Tai galutine režimo ago
nija", sakė jis. 

Kiti politikai išreiškė susi
rūpinimą, kad B. Jelcin, ne
vengdamas sukelti dar dides
nio politinio nepastovumo, ga
li paskelbti Rusijoje ypatin
gąją padėtį ar mėginti atidėti 
parlamento rinkimus. 

Pirmosios užsienio reakcijos 
buvo labai' atsargios, tačiau 
tiek Didžioji Britanija, tiek 
Prancūzija pažadėjo dirbti su 
V. Putin. 

Cl in ton a d m i n i s t r a c i j a 
pa s i r engus i d i rb t i su 

naujuoju p remje ru 
Vaš ing tonas . (AP-BNS). 

JAV prezidento Bill Clinton 
administracija atsargiai rea
gavo į šiandienos politikos po
kyčius Rusijoje, pareiškusi 
esanti pasirengusi dirbti su 
prezidento Boris Jelcin pasi
rinktu naujuoju ministru pir
mininku. •'* 

„Akivaizdu, jog tai prezi-
to B. Jelcin teisė daryti tokius 
pakeitimus", sakė Baltųjų rū
mų atstovas valstybinio sau
gumo klausimams David 
Leavy. 

Pasak pareigūno, V. Putin 
Vašingtone pažįsta. JAV pa
reigūnai visai neseniai su juo 
bendradarbiavo sprendžiant 
Rusijos vaidmens NATO taik-

Tškose pajėgose klausimus. 
D. Leavy. 

•gr indinė u ž d u o t i s — 
išlaikyti pol i t in i 

p a s t o v u m ą 
Maskva . (Interfax-B.\'S . 

'...-tikinai einanti- Rusijos mi-
istro pirmininko pareigas V. 

-akė, kad „rinkimų į 
Valstybės Dūmą ir prezidento 
•inkimų išvakarėse be: atsi
žvelgiant į padėtį Kaukaze, 

identui pasirodė esant tik-
ga pakeisti politinę konfi

gūraciją"". Taip jis pakomenta
vo žurnalistų grupei savo pas-
kvriiną. 

Pagrindine užduotis dabar 
— politinio pastovumo ir tęsti
numo išlaikymas, pareiškė jis, 
pridurdamas, kad „spėliojimai 
apie tai. jog valdžia nekonstit-
ucinėmis priemonėmis mėgins 
sutrukdyti įvykti rinkimams, 
yra niekuo nepagrįsti". ,,Aš 
kaip iik ir sieksiu užtikrinti. 
kad teisėti rinkimai įvyktu 
laiku", sakė jis. 

KALENDORIUS' 
Rugpjūčio U d.: Šv. Klara; Fi

lomena, Ligija, Porute, Pūtis, Ti-
luircijus, Visalgas, Visvile. Zuzana 

Rugpjūčio 12 d.: Aižkute. 
Giedru ne, Hiliarija, Klara, Laimo
ną (Laima), 1-aimonas. 
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ą^&į SKAUTYBĖS 
« H * KELIAS 
^4jQfc& Redaktorė j.v.s. Irena Regienė 

ŠEŠI SKAUTIŠKI UŽDAVINIAI 
ŠIANDIENAI IR RYTOJUI 

Įvadas. Vienas vadinamųjų 
„žmonijos žaidimų" (angį. 
world games) suskirsto daly
vius į šešis būrius, kurių 
kiekvienas sutaria, kas būdin
ga 1. politikams, 2. verslinin
kams 3. rokeriams 4. žiniask-
laidos darbuotojams, 5. šei
mos žmonėios ir 6. skautams. 
Paaiškėja, kad politikams 
svarbiausia nusifotografuoti 
ir būti vėl išrinktais; versli
ninkams — uždirbti; rokeri
ams — keista muzika žmones 
gąsdinti; žiniasklaidai — pla
tinti spaudą ar laidą; šeimos 
žmonėms rūpi vaikų auklėji
mas. Prisimindami savąsias 
savybes, po du iš kiekvieno še
šių būrelių, susirenka į dvyli
kos asmenų komisijas. Šioms 
mišrioms sudėties komisijoms 
duodamas tas pats uždavinys, 
pvz.: įgyti ar tobulinti jauni
mui ir vaikams stovyklaviete. 
Po gero pusvalandžio visi 
žaidėjai susirenka būrelių 
pranešimams. Kiek kartų šį 
pratimą žaidėme, tiek kartų 
pasitvirtino, kad mišriose ko
misuose skautišką vaidmenį 
vaidine ėmėsi skirtingų požiū
rių žmones suartinti, siekius 
ryškinti ir derinti, ieškoti išei
ties, iš akių uždavinio nepa
leisti ir visus prie bendro dar
bo pritraukti. Žaidime skautai 
ir skautės buvo tie, kurie rado 
bendrą kalbą jaunimo bei 
vaikų labui: politikai už re
klamą skyrė lėšų ar žemės, 
verslininkai parėmė prekėmis, 
rokeriai surengė paramos kon
certą, žiniasklaida iškėlė ir 
stovyklavietės būtinumą, ir 
pastangas ją įgyti, šeimos 
žmonės ėjo savanoriškai talk
inti, o skautai ėmėsi ryšių bei 
praktiško darbo. 

Galime įsivaizduoti, kad ne
vieningoje visuomenėje žais
mingo pratimo skautiškasis 
vaidmuo tuo labiau galioja, 
šiose pastabose skautiškasis 
vaidmuo suskirstytas į šešias 
sritis po du pavyzdėlius iš 
mūsų skautiško gyvenimo. 

1. Save gerbti ir imtis at
sakomybės. 

Tariame, „brangindamas 
savo garbe", o asmeninė savi
garba, savivertė neatskiriama 
nuo šeimos, gyvenamos vieto
vės ir šalies. Mokame nemen
kindami kitų, didžiuotis savo 
miesteliu ir lavinamės nuos
prendžių pagrindu, turėti tie
sią sąžinę. Savigarba nelei
džia vadovei nuleisti rankų, 
kai vienetas ardomas ar byra, 
o ištikimai žvelgti į tikslą 
jaunąją kartą sudėtingais lai
kais ugdyti. Atsakomybė už 
kitus — vanago akimis pri
žiūrėti besimaudančius ar 
naktinio žaidimo dalyvius — 
savigarbą išreiškia auklėjan
čioje bendruomenėje. Savigar
ba ir rūpestinga atsakomybė 
už kitus mūsų visuomenėje 
įvestų stuburą. Vietoj aštuo
nių parašų ir kelių antspaudų 
visuomeniniai raštai teturėtų 
vieną parašą. 

2. Džiaugsmingai bendra
darbiauti. 

Uodų sukandžiotas dvylika
metis skautas šaltą lietingą 
vakarą švilpauja, stengdama
sis kūrenti laužą. Kaip bū
dinga skautams džiaugtis, ne
nusiminti ir dar kitus pavyz
džiu padrąsinti. Kai skautai 
vyčiai ant pečių pasiima vil
kiukus ar vyresniosios skau
tės mažytes už rankos vedžio
ja, iš kartos į kartą perduoda

ma ne varžovų, o bendradar
biaujančių ir bendraujančių 
dvasia. Pagarba silpnesniam 
ir mažesniam — neatskiriama 
tvarkingos tautos ir valstybes 
savybė. Lietuvoje yra 14,000 
vaikų namuose. 

3. Suprasti ir pasitikėti. 
Baden-Powellio svajonė pa

saulyje ugdyti taiką tarp 
tautų pagrįsta pažinimu ir su
pratimu. Tam mielai prie uni
formos prisiuvame mokamos 
kalbos užrašą, stovyklaujame 
drauge su kitų šalių skautais 
ir skautėmis, bendraujame 
didmiesčio ir kaimo skautai. 
Pasitikėjimas kitais, pagrįs
tas pasitikėjimu savimi, pa
garba kitam ir skirtingam, 
tikėjimu Dievu, visti žmonių 
pradu, taip gražiai nuo pat 
pirmosios stovyklos prieš be
veik 80 metų išreiškiamas 
tradiciniu lietuvišku kryžiu
mi ar koplytėle skautų stovyk
lose. Supratimas ir pasitikėji
mas išreiškia pakantą skir
tybėms, pažiūroms, brendimo 
ar vystymosi tarpsniams. Be 
veiklios pakantos vienybes 
nebūna. Neveltui sakome 
„broli, sese". 

4. Savanoriškai tarnauti. 
Kai stovykloje, kitame skau

tų ar bendrame renginyje rei
kia talkos kėdes nešti, malkas 
rinkti, kažką paruošti ar sut
varkyti, skautų tarpe visuo
met rasi gerąjį darbelį sup-
pratusius kaip gyvenimo bū
dą. Noras kitiems patarnauti 
labiau negu save išreikšti ar 
iškelti leidžia vadovėms ir 
vadovams bendradarbiauti 
jaunesniųjų tarnyboje, nepas-
kestant šiaip valdžioms įpras
ta biurokratija ir veidmainys
te. Mademios valstybės pa
grindas — savanoriška tarny
ba. Šiuo būdu ir skautų są
jūdis ugdo vadovus, vadoves, 
kurie išeina į visuomenę lais
vu, plačiu ir darbščiu žvilgs
niu. 

5. Gyvybe sergėti. 
Nuo seno „Skautų aide" kas

met skautų sukaltų inkilėlių 
nuotraukos. Gyvybės šventu
mą iš šiai žemei pagarbą iš
reiškiame labai kasdieniškai 
globodami gamtą kaip šventą 
palikimą, net surinkdami iš 
pamiškių kitų išmestas šiukš
les ir pavojingus stiklus. Glo
bodami ir ugdydami vaikus 
stovyklos higiena, pagarbą gy
vybei vykdome ir skatindami 
visa tai, kas kiekviename 
žmoguje gera. Išskirtinis dė
mesys skirtinas tiesiog gyvy
bei, kai Lietuvoje pagal gyven
tojų skaičių nuskęsta 8 kart 
daugiau žmonių negu JAV, ar 
įvyksta 14 kart daugiau auto
mobilių nelaimių negu Nor
vegijoje. Išėjus pro namų du
ris ekologinė Lietuvos padėtis 
kiekvienam aiški. 

6. Tradiciniai kurti. 
Senose nuotraukose — 

žavingi iškasti stalai, šiandien 
gamtiniai mažiau pateisina
mi. Sugebėdami iš paprastų ir 
lengvai prieinamų medžių su
maniai ką gražaus kurti, ne
same taip spaudžiami mus su
pančios prekinimosi aplinkos. 
Skautai nuo seno vertina tau
tinę ar liaudišką kūrybą, pvz.: 
liaudies šokius, instrumentus, 
rankdarbius, įnešdami tai, 
kas mūsų į tautų ir žmonijos 
šeimą. Nuo rankdarbių iki 
vakarinių laužų ir sudėtingų 
renginių matome tradicinį 
skautišką sugebėjimą reikštis 

Pasaulio Skautų organizacijos generalinis sekretorius dr. Jacques Moreillon s.m. liepos 26-28 d. lankydamasis 
Lietuvoje viename susitikime bendrauja su Lietuvos juru skautais. Nuotr. Viktoro Kapočiaus 

LSS VADOVYBES 
RINKIMU 

PREZIDIUMO 
KVIETIMAS 

Mielos Sesės ir Broliai, 

Iškilmingąja minėjimais vie
tovėse ir VIII Tautine stovyk
la atšventėme Lietuvių Skau
tų s-gos 80-ją sukaktį. Ši su
kaktis yra ypatinga tuo, kad 
daugiau negu 50 metų jos 
veikla vyko už Lietuvos ribų. 
Sveikinu vadoves ir vadovus 
atvedusius mus į 2000-tuosius 
metus. Savo duotus pažadus 
trispalvei vėliavai ištesėjom! 

LSS Vadovybės rinkimai 
kviečia mus apmąstyti mūsų 
organizacijos veiklą ir siūlyti 
vadovių ir vadovų kandidatus 
į ateinančių trejų metų vado
vybę. 

Balsuokime visi, tuo užtik
rindami LSS klestėjimą dabar 
ir ateityje. 

Laukiu sesių ir brolių grei
to atsakymo. 

Vis budžiu! Ad Meliorem! 
V A fiL Lilė Milukienė 
LSS Vadovybės rinkimų 

prezidiumo pirmininkė 

Pakeitimai Vadovybės 
rinkiniu, darbotvarkėje 
-Išsiunčiamas Biuletenis Nr 

1 — liepos 14 d. 
-Pakeitimai adreso, laipsnio 

ir pan. prisiunčiami iki — 
rugsėjo 1 d. 

-Kandidatų siūlymas ir pa
sisakymai iki — rugsėjo 18 d. 

„UTUANICOS* ŠVENTĖ 
Spalio 2 d — „Lituanicos" 

tunto 50 metų veiklos sukak
tuvinė vakaronė ir pokylis 
Willowbrook pokylių salėje, 
Willow Springs, IL. 

ir kurti. 
Pabaiga. 
Lietuvos gyvybė priklauso 

nuo vaikų bei jaunimo auklė
jimo, švietimo ir vidiniu įsi
tikinimu pagrįstų siekių vyk
domų drauge su kitais. Ką so
vietai užnuodijo — tarpusavio 
pasitikėjimą, tikėjimą, susik
lausymą, bendruomenę, savi
garbą kitam žmogui — iš
valome ir ištiesiname sveika 
higiena ir skautų sąjūdyje 
jauname amžiuje išgyventa 
veiksminga patirtimi. Atei
nantį dešimtmetį daugiau 
skautiško jaunimo išeis į visu
omenę, į atsakingas pareigas 
mokyklose, darbovietėse, kul
tūriniame gyvenime, visuo
menėje, valstybėje. Galėsime 
džiaugtis nelengvų pastangų 
vaisiais ir dar taikliau rūpin
tis vaikų, jaunimo ir Lietuvos 
ateitimi. 

fILkun. 
Antanas Saulaitis, SJ 

Pranešimas skaitytas š.m. 
birtelto 28 d. Vilniuje vyku
sioje Lietuvos Skautijos konfe
rencijoje „Lietuvos Skautija 
*— XXI amžiaus jaunimo vizi
ja" 

Konferenci ja „Lie tuvos skautija — XXI a m ž i a u s 
j a u n i m o vizya" 
V i l n i u s , 1999 m. birže l io 28 d. 

LIETUVOS SKAUTŲ JUDĖJIMO 
RAIDA IR UŽDAVINIAI 

Esame prie trečiojo tūks
tantmečio slenksčio. Tai dau
gelį verčia susimąstyti, atsi
gręžti į praeitą laikotarpį, 
pažvelgti į ateitį. 

Šio amžiaus pabaiga pilna 
stichinių ir politinių nera
mumų. Keičiasi gyvenimo są
lygos, sparčiai vystosi tech
nologijos,, lengvinančios žmo
gaus gyvenimą, tačiau daž
nai sukunančios naujų prob
lemų. '-, 

Šiandien jaunimui atsiveria 
didžiulės galimybės išbandyti 
save daugelyje sričių, kurios 
veda į tobulėjimą arba į pak
lydimus, žalojančius jų gyve
nimą. Spartus gyvenimo tem
pas ir ritmas diktuoja savo 
sąlygas. Jas turime pripažinti 
ir priimti, nors kartais neati
tinka mūsų supratimo, verty
bių ir norų. Ypač ryški su
maištis nūdienos jaunuolių 
tėvų gyvenimo vertybėse. Jie 
patyrė sovietinį melą ir muš
trą. Todėl šiandieniniam Lie
tuvos jaunimui reikia pačiam 
rasti atsakymus į daugelį 
klausimų, - atnaujinti verty
bes, kurios padėtų įsitvirtini 
visuomenėje, susikurti laimin
gą gyvenimą, dvasinę ramybę 
ir harmoniją. 

Pasiūla jaunimui didžiulė, 
bet ar kokybiška? Ar masinė 
pasiūla padeda jaunuoliams 
visapusiškai tobulėti, prisiimti 
pareigą ir atsakomybę ne tik 
už savo, bet ir už viso savo 
krašto bei pasaulio bendruo
menės gyvenimą? 

Nūdienos Lietuvos gyveni
me mažai dėmesio ir susi
domėjimo susilaukia skautų 
judėjimas. Po beveik 50 metų 
trukusio sovietinio režimo 
draudimo Lietuvoje jis at
sikorė 1989 metais. 

Skautų judėjimo Lietuvoje 
pradžia 1918 m. kada pirma
sis skautų vienetas įsisteigė 
Vilniuje. 1922 m. skautų va
dovų suvažiavimas skautų ju
dėjimą apjungė į Lietuvos 
Skautų asociaciją. Tuo metu 
skautų vienetai veikė ne tik 
Vilniuje ir Kaune, bet ir 
Šiauliuose, Panevėžyje, Mari
jampolėje, Palangoje, kituose 
Lietuvos miestuose ir mieste
liuose. 1924 m. Lietuvos Skau
tų asociacija įregistruota Pa
saulio skautų judėjimo organi-
zacijoe (WOSM). 1928 m. Lie
tuvos skaučių skyrius tapo Pa
saulio mergaičių skaučių or
ganizacijos (WAGGGS) nariu. 
1933 m. Lietuvos skautus 
aplankė skautų įkūrėjas lor
das Robertas Baden-Powellis. 
Nuo pat savo veiklos pradžios 
Lietuvos skautų judėjimas 
turėjo aiškius tikslus ir užda
vinius. Tai buvo įvairiapusis 
vaikų ir jaunimo lavinimas, 
praktinių gyvenimo įgūdžių 
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perteikimas, pilietiškumo ug
dymas pagal principus, iš
reikštus šūkiu „Dievui, Tėvy
nei, Artimui". Skautų judėji
mas pritraukė daug inteligen
tijos ir įgavo visuomenės pasi
tikėjimą. Pats Lietuvos Res
publikos prezidentas Antanas 
Smetona buvo skautų šefas. 
Jaunimas, pabuvęs skautų 
gretose, sėkmingai įsitraukė į 
Lietuvos gerovės kūrimą. 
Daugelis jaunuolių suaugę ir 
toliau dirbo skautišką darbą 
ugdydami jaunuomenę. 

1940 m. birželio 15 d. Lie
tuvą okupavus Sovietų sąjun
gai, skautų veikla uždrausta. 
Tačiau drąsuolių iniciatyvą 
skautai dirbo pogrindyje. Kai 
pradėta priešintis okupacijai, 
daug skautų įsitraukė į parti
zanų, ryšininkų gretas. Dalis 
skautų ir vadovų pasitraukė į 
užsienį, kur atkūrė lietuvišką 
8kautavimą ir Lietuvių Skau
tų sąjungą. Praėjus 20 oku
pacijos metų, pavieniai skautų 
vadovai dar dirbo Lietuvoje, 
užsislėpę žygeivių, jaunųjų 
turistų gretose. Vienetai, su
laukę solidaus amžiaus, skau
tišką veiklą tęsė net iki 1989 
m., kai oficialiai skautų ju
dėjimas vėl atkurtas Lietu
voje. 

Lietuvoje didžioji visuome
nės dalis nepatikliai žiūrėjo į 
skautų veiklą, tapatino su bu
vusiais pionieriais, komjau
nuoliais. Ji buvo draudžiama 
mokyklose. Tik po metų drą
sesni mokymo įstaigų vadovai 
leido steigtis skautiškiems 
vienetams. Nors visuomenė 
buvo abejinga, trūko vadovų, 
skautiška veikla vis dėlto 
plėtėsi. Pradėtos konsultacijos 
dėl narystės PSO (WOSM ir 
V/AGGGS). Siekiant įsilieti į 
pasaulio skautų šeimą, teko 
atlikti kai kuriuos pertvarky
mus, kad Lietuvos skautų 
judėjimas atitiktų šiuolaikinės 
demokratijos reikalavimams. 
Būta įvairių požiūrių, disku
sijų dėl tolimesnės skautų 
judėjimo raidos, atsirado ke
lios skautų organizacijos. 1996 
m. Lietuvoje vyko skautų va
dovų vienijimosi procesas, ini
cijuotas Pasaulio skautų orga
nizacijų CWOSM ir WAGGGS. 
Jame dalyvavo visų Lietuvos 
skautų organizacijų vadovai. 
Vėliau pasitraukė Lietuvos 
lenkų skautų sąjunga. Vieni
jimosi procese baigėsi 1996 
m. lapkričio 23-24 d. Lietuvos 
skautų vienybės suvažiavi
mu. I vieną organizaciją susi
jungė kelių organizacijų skau
tų vienetai. Patvirtinti vienin
gi įstatai, atitinkantys LR ir 
PSO reikalavimams. Tai leido 
Lietuvos Skautijai (LS) su
grįžti į PSO šeimą. 1997 m. 
liepos 25 d. 

ATLIKIME SVARBIĄ 
PAREIGĄ 

Grįžę iš stovyklų ir atostogų 
jus laukiančių laiškų krūvoje 
be abejo radot ir LSS vadovy
bės Rinkimo prezidiumo Biu
letenį Nr. 1. Teikit jam išskir
tiną dėmesį ir atidžiai per
skaitę pradekite vykdyti nu
rodymus. Kiekvieno LSS nario 
ir narės, turinčio teisę LSS 
vadovybės rinkimų eigoje da
lyvauti, privalu šia privilegija 
pasinaudoti. Kiekvieno daly
vavimas yra laidas tolimes
niam LSS gyvavimui ir našiai 
veiklai. Neatidėliokim. Svars
tykime apie galimus geriau
sius įvairioms pareigoms kan
didatus ir savo pasiūlymus 
(aišku, su jūsų siūlomo kandi
dato sutikimu) siųskime LSS 
Vadovybės rinkimų prezidiu
mo pirmininkei v.s. fil. Lilei 
Milukienei, 111 Grohmans 
Lane, Plainview, NY 11803. 
Tel. 516-681-6172. 

I$i 
AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO RENGINIAI 

1999 METAIS 

Rugpjūčio 15 — 20 d., va
saros žygis Lietuvoje. 

Spalio 15 — 17 d., ASS su
važiavimas Čikagoje. 

LS tapo PSO (WOSM) nare. 
1998 m. vasarą LS Nemunai
tyje surengė Tautine-jubilie-
jinę stovyklą, kurioje dalyvavo 
per 2,000 skautų. Tai buvo di
džiausia skautų stovykla Lie
tuvoje, per visą skautų veiklos 
laikotarpį. 

LS tęsia Lietuvos skautų 
judėjimo tradicijas, pradėtas 
1918 m. Tobulina struktūrą ir 
vadovavimą, atnaujina skau-
tų(-čių) ugdymo programas, 
įgyvendina veiklą ir projektus. 
Visa tai nukreipta į vaikų ir 
jaunimo visapusišką ugdymą. 
LS tikslas — ugdyti savo na
rius dorus, kilnios dvasios, 
tvirto būdo, sveikus, sąmo
ningus žmones ir naudingus 
piliečius savo Tėvynei bei pa
saulio bendruomenei. 

LS nariai siekia įjungti į vi
suomeninę veiklą, įtraukti 
kuo daugiau Lietuvos pilie
čių, sukurti demokratišką, pi
lietinę visuomenę, kurioje vi
si žmonės lygūs, neatsižvel
giant į kilmę, rasę ar tikėji
mą. 

Lietuvos Skautija kviečia 
atsigręžti į amžinąsias verty
bes, dirbti, kurti, gyventi 
skautiškos brolybės dvasia. 
Lieka priminti nenuginčijamą 
tiesą — ateitis priklauso jau
nimui. 

s. Mečislovas Raštikis 
LS tarybos pirmininkas 

EUGENE C OEGKER 006, P.C. 
4M7W.10a8L,Os*LLS5sn,IL 
Pirm— apyt. au Northw—tom un-to 
dptomu, isluviarns sutvarkys oanss 

už pritinamą kainą. Pacientai 
ininaMii skjsąSjSjsJ punktualai. 
Susitarimui (kafcrt angftikai) 

TsL 709422-8290 

DR. JOVITA KERBUS 
DANUI GYDYTOJA 

8826 8.7981 Avs., rVjokory rSss, L 
TsL (708) 588-8101 

Valandos pagal susitarimą 

VTDAS J. NBmCKAS, MJ). 
KARDIOLOGAS - SlROIES LIGOS 

7722 S. Ksdzis Ave. 
Chicago, IL 60682 

Kab. tel. 778471-3300 

DR. L PETREHOS 
DANTŲ GYDYTOJA 

9066SRobsrtsRd HiefaMVrMs IL 
1 mylis [ vakarus nuo Hartom Ave. 

TsL (708) 5984065 
Valandos pagal susitarimą 

HMMJNDASV&NAS.klD^&C. 
SpscttyM - vidaus Igų gydytoja* 

•SIS W. Aieftar A m S * . 5 ir 6 
CNMQO.IL 80838 

TSL77S-2294066 
valandos pagsl sussartma. 

DANTU GYDYTOJAS 
TOMAS ZUBINAS, D.D.S. 

Fairvtevf Dental Care 
6317 Fairvie*. Ste. 6 
VVestmont, IL 60559 
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LSS STOVYKLOS 

Rugpjūčio 1.15 4L, — Ka 
nados rajono skautų ir skau
čių stovykla „Romuvos" sto
vyklavietėje netoli nuo Toron
to. 

Rugpjūčio 18 - 22 d. - At
lanto rajono skautų stovykla 
Camp Resolute, Bolton. MA. 
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AR BUS BALTOSKANDIJA? 
ZENONAS P R Ū S A S 

QJk 

Jei kas pirmą kartą 
pažvelgtų į Europos žemėlapį, 
jo šiaurinėje dalyje negalėtų 
nepastebėti didelį ežerą pri
menančios Baltijos jūros, žie
du apsuptos gyventojų skai
čiumi negausių valstybių. Iš 
vakarų Baltijos jūrą supa 
Skandinavų kraštai: Švedija 
(8.9 mln. gyv.), Suomija (5.1), 
Norvegija (4.3) ir Danija (5.2). 
Prie šių kraštų yra paprastai 
priskiriama ir Islandija, turin
ti 0.27 milijonų gyventojų. Iš 
rytų glaudžiasi Baltijos kraš
tai: Lietuva (3.7), Latvya (2.6) 
ir Estija (1.5). Visi šie kraštai 
sudaro per 31.5 milijonų gy
ventojų. Per visą istoriją 
Skandinavų kraštai buvo be
veik visą laiką politiškai su
sieti. Pavyzdžiui, vienu laiku 
danai valdė ir Norvegiją, ir 
pietinę Švediją, o vėliau šve
dai valdė Suomiją. Danija taip 
pat ilgai valdė Islandiją, kuri 
tik 1944 metais gavo nepri
klausomybe. Išskyrus suo

m i u s , skandinavų kalbos yra 
panašios. Protestantizmas yra 
vyraujanti religija. Todėl geo-
politiškose diskusijose šie 5 
kraštai yra dažnai suplakami 
į vieną vienetą, juos pavadi
nant Skandinavų arba Šiau
rės Europos kraštais. Baltijos 
kraštai yra irgi laikomi atski-
Vi vienetu. Kodėl negalėtų bū
ti vienas vienetas „Balto-
skandija".arba „Šiaurės Euro
pa", \ ją be Skandinavų įjun
giant ir Baltijos kraštus,? 

Tai nėra nauja idėja. Ją apie 
' B ^ Š Į B i t f laįaj/'pi'rso prof. 
lCa^ys Pakštas. Koncentravosi 
l ^Švediją kaip didžiausią' ir 
įtalungiausią valstybę, 'bet la
bai nesėkmingai. Ne tik švedų 
politikai, .bet ir. kiti skandina
vai neparodė nė mažiausio en
tuziazmo. Ar kas pasikeitė per 
praėjusius 60 metų? 

Itfomu, kad geros idėjos pa
prastai taip lengvai nemiršta. 
Tik dažnai, joms reikia daug 
laiko, kad; subręstų. Atrodo, 
kad bręsta ir ši idėja. Prie Bal
tymė,, kraštų integravimo \ 
SjSuSdirmViją ypač yra pri-
aŠMFMi, --Suomija, pagelbėda
m a . Estvjai. Estijai skiriama 
pirma vieta, Suomijos užsienio 
investavimo programose, taip 
pat Estija yra pagrindinis 
Suomijos užsienio prekybos 
partneris. Suomijos dėka Esti
ja turbūt bus pirmoji iž Balti
jos kraštų, priimta į Europos 
Sąjungą (ES). Kiek kukliau 
Lietuvą bando „globoti" Dani
ja, o Latviją — Švedija. Dau
gelio nustebimui, Danija pa
skutiniu laiku parodė ypač 
daug draugiškumo Lietuvai. 
Amerikai tyliai paraginus, Da

nija tapo Lietuvos advokatė, 
besistengianti, kad Lietuva 
įstotų į NATO. Hans Mont-
zen, danų užsienio reikalų ek
spertas, šį žingsnį aiškina tuo, 
kad Danija, būdama toli nuo 
Rusijos, jos nesibijo, ir, bū
dama art i Vokietijos, jos t ru
putį privengia. Tokiu būdu da
nai gali saugiai paerzinti Ru
siją ir, į t raukdami Ameriką \ 
vietinę politiką, subalansuoti 
Vokietijos įtaką. Danija yra 
viena iš NATO narių, s t ipriau
siai remiančių NATO pa-
sistūmimą į rytus. Del tokio 
Danijos veržlumo net ir Suo
mija pradeda mąstyti , a r ne
vertėtų įsijungti į NATO. 
Amerikai pri tar iant ir re
miant, Danija įsteigė „Balt-
bat* — jungtinį baltų bata
lioną taikos palaikymui. Jo 
kariai jau keletą metų t a rnau
j a taikos palaikymo akcijoje 
Bosnijoje. Į šį projektą yra 
bandoma įjungti ne tik tr is 
Baltijos kraštus , bet ir Len
kiją. Iš kitos pusės, Danijos 
parama įstojimui į E S yra 
mažiau jaučiama. Bet ir čia 
danai daro, ką gali, kad iš
t rauktų baltus iš Rusijos įta
kos sferos ir įjungtų į Vakarų 
Europą. 

Prieš keletą metų, kada 
Carl Bildt buvo Švedijos prem
jeru, jis buvo turbūt pir
masis skandinavas, panorėjęs 
įtraukti Baltijos kraš tus į ar t i 
mesnį bendradarbiavimą su 
Skandinavija; Buvo net užuo
minos apie galimą kar inę pa
galbą Baltijos 4iraštams Rusi
jos u^uolr r r io atveju. Gaila, 
kad jo dešMes/cėntro partija 
pralaimėjo rinkimus ir daba r 
jis, būdamas opozicijoje, y ra 
mažiau įtakingas. Bet visgi 
Švedrja ypač daug padeda 
Latvijai, t iekdama naujų in
vestavimų ir perduodama ka
rinę ginkluotę. 

Viši penki Skandinavijos 
kraštai yra gana turt ingi . J ų 
bendro vidinio produkto (BVP) 
vidurkis yra 23,400 dol., taigi 
apie 5 kartus1 didesnis, negu 
Baltijos kraštų. Žemiausias 
yra Suomijoje (20,500 dol.), 
aukščiausias yra Norvegijoje 
(26,SQO- doK} Norvegai yra tur-
tingesrfi de} to, k a d ten buvo 
rasti n e m a ^ alyvos ištekliai 
Šiaurės jūroje prie pat Norve
gijos - k r a n t e •'; *" 

Išskyrus Norvegiją, kiti 
Skandinavų kraštai turi labai 
mažai gamtos turtų. Išskyrus 
pietinę Švediją ir Daniją, že
mė ten yra nederlinga ir gana 
šalto klimato zona nelabai tin
kama žemdirbystei. Kaip šie 
kraštai pajėgė pasiekti tokį 
aukštą gyvenimo lygį? Galvo-

Danutė Bindokienė 

Maino, kaip čigonas 
arklius... 

Sausros išsekinta Neries upe Vilniaus centre, netoli vietos, kur t ja (teka Vilnele. Nusekus vandenim, pasirodė 
upes dugne susikaupusios šiukšlės, senos padangos ir kitos atmatos N'uotr Viktoro Kapočiaus 

jama, kad tai buvo pasiekta 
žmonių taupumu, darbštumu, 
nagingumu ir aukštu išsi
mokslinimo lygiu. Tai savy
bės, kuriomis žmonės pasi
žymėjo ir Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje apie 1939 metus. 
Gaila, kad per 50 sovietinės 
okupacijos metų prasigėręs 
tinginys buvo daug labiau ver
t inamas, negu darbštus ir su
manus ūkininkas. Gal reikės 
truputį paiaukti , kol ši sovie
tine lietuvių karta išmirs, k a d 
Lietuva pavytų kaimynus 
skandinavus. Naujos technolo
gijos teiks naujų galimybių. 
Mums geras pavyzdys y ra 
Suomija. Prieš 50 metų 70% 
suomių vertėsi žemdirbyste. 
Dabar šis skaičius yra su
mažėjęs iki 6%. Suomijos 
aukštosios technologijos ben
drovė Nokia prieš V metų 
tebebuvo mažutė įmone, gami
nanti popierių ir gumą. Dabar 
ji pagamina apie 25% viso pa
saulio mobiliųjų telefonų ir jos 
gamybos apimtis didėja 25% 
per metus . Jos akcijų vertė 
yra 70 milijardų dolerių. 

Apskritai ^visa Skandinavija 
yra pramones kraštai, o žem
dirbystė yra tik antroje vietoje-
net ir tokioje Danijoje, kuri 
žinoma ka ip žemės ūkio šalis. 
Beveik visa pramonė koncen
truojasi į eksportą, kuriam 
yra geros sąlygos, nes rinkos 
yra nesunkiai pasiekiamos, iš 
dalies Baltijos JUTOS dėka. Iš 
pradžių buvo koncentruotasi į 
medienos produktų eksportą, 
ypač į popieriaus ir celiuliozės 
bei baldų pramonę, bet palai
psniui buvo pereita į mašinų 
gamybą, inžineriją, vaistų ga
mybą, laivų statybą. Paskuti

niu laiku pradėta veržtis ir į 
naujas technologijas kompiu
terių srityje. Skandinavai tapo 
vieni iš pažangiausių kompiu
terių vartomų Europoje. Suo
mių ir švedų rankose 45% vi
sos pasaulio mobilių telefonų 
gamybos. 

Ar mums y ra verta galvoti 
apie narystę Baltoskandijos 
klube kada nors ateityje? At
rodo, kad atsakymas turė tų 
būti teigiamas. Lietuvos sau
gumas pagerėtų jau vien 
todėl, kad'pasaulyje Lietuva 
taptų žinoma ne kaip Rytų 
Europos, o kaip Šiaurės Euro
pos valstybė. Tada Rusijai 
būtų sunkiau mums reikšti 
pretenzijas% Tai padėtų mums 
greičiau įsijungti į Vakarų Eu
ropos institucijas ir pasku
bintų mūsų" ekonominį išsi
vystymą. Visos Skandinavijos 
valstybės yra negausios gy
ventojų skaičiumi; visos ven
gia imigrantų, todėl mums 
nebotų pavojaus nutautėt i . Ar 
tai padarytų Lietuvą saugią 
nuo galimos Rusijos okupaci
jos? Abejotina. Kai 1939 me
tais Sovietų Sąjunga užpuo
lė Suomiją, 'kiti skandinavai 
daugiausia žiūrėjo į kitų pusę. 

-

KNYGA A P I E 
„AUKŠTAIČIŲ D I D U T 

Balandžio 29 d. Panevėžio 
viešojoje bibliotekoje miesto 
visuomenei buvo pristatyta 
nauja knyga „Vyskupas Ka
zimieras Paltarokas". Į rengi
nį, be gausaus panevėžiečių 
būrio, atvyko i r Panevėžio vys
kupas J. Preikšas, mons. te
ologijos dr. i . Juodelis, mons. 
J. Antanavičius, kan. Br. An

tanaitis, kun. V. Masys, vys
kupo K. Pajtaroko giminaitė 
mokytoja V. Paltarokaitė bei 
kiti garbingi svečiai. Sveiki
nimo ir padėkos žodį knygos 
sudarytojams ir leidėjams pir
masis tarė vysk. J Preikšas, 
tikrasis vyskupo K . Paltaroko 
tradicijų tęsėjas. .Aukštaičių 
Didysis*, — taip vysk. J. 
Preikšas pavadino pirmąjį Pa
nevėžio ganytoją, pagal nu
veiktus darbus ir 'asmenybes 
iškilumą prilygindamas jį- di
džiajam Žemaičių vyskupui 
M. Valančiui. Knygos sudary
toja Regina Mažurienė. Pa
nevėžio, viešosios bibliotekos 
vyr. .'bibliotėfcninkė.' trumpai 
apžvelgė khyjjo'š skyrius, pa
dėkojo atsiminimų pateikė
jams, knygos konsultantams 
ir visiems, padėjusiems šį lei
dinį parengti ir išleisti. Susiti
kimo metu daugelis prisiminė 
vyskupą kaip skvarbaus pro
to, didelės erudicijos, didžiulį 
humoro jausmą turinčią asme
nybę, patraukiančią prie savęs 
kitus, ypač jaunimą. 

." >^Ž,1999.Nr . l0 

* Š i l u t ė s irajome Degu
čiuose a t i d a r y t a s šeštasis 
radiolokacijos postas oro erd
vei stebėti. Kariflrcf 6ro pajėgų 
(KOP) vadas Zenonas Vegele-
vičius sakė. kad šiemet dar 
turėtų pradėti veikti radiolo
kacijos postas Lietuvos piet
vakariuose netoli Vištyčio eže
ro. Posto pertvarka kainavo 
apie 1.5 mln. litų. Postą aptar
nauja vietiniai karininkai ir 
kariai iš aplinkinių.vietovių. 
Degučiuose buvo įrengtas pir
masis vakarinėje Sovietų Są
jungos dalyje galingas radio-
lokatorius. BNS' 

Vos tik Amerikos valdžia 
bei žiniasklaida išmoksta tarti 
ir pradeda atsiminti naujo Ru
sijos ministro pirmininko pa
vardę, prez. Boris Jelcin jį iš 
pareigų atleidžia, pakeisda
mas kitu. Lietuviška patarle 
sakytų, kad Rusija premjerus 
.,maino, kaip čigonas arklius". 
Reikia tikėtis, jog Jelcinas il
gainiui suras tikrai patin
kantį f ar visai aklai jam patai
kaujantį) ir priėjo sustos bent 
iki savo kadencijos pabaigos. 
Jeigu Rusijoje pritrūktų kan
didatų, galėtų „importuoti" iš 
Lietuvos, kur dabar be vietos 
yra likę du ministrai pirmi
ninkai ir viena premjerė... 

Galima sakyti, kad pats ne
pastoviausias Rusijoje darbas 
yra ministro pirmininko: jo 
trukmė vis trumpėja su kiek
vienu nauju paskyrimu. Juk 
V. Černomyrdin pirmą kartą 
pareigose išbuvo apie 5 metus 
'antrą kartą vos 4 men.), J. 
Primakov, paskirtas 1998 m. 
rugsėjo men., buvo iš pareigų 
atleistas po 8 mėnesių, š.m. 
gegužės men., S. Kirijenko, 
dėl kurio patvirtinimo prezi
dentas tiek daug ginčijosi su 
Dūma, išsėdėjo premjero kė
dėje 5 mėnesius, o paskutiny
sis — Sergei V, Stepašin, pa
kviestas ministru pirmininku 
š.m, gegužės men., neišbuvo 
pareigose nei trijų mėnesių. Iš 
premjero kabineto jis buvo 
išguitas rugpjūčio 9 d., kai 
Boris Jelcin iš rankovės iš
traukė „dar vieną kortą" — 
pristatydamas naujausią savo 
favoritą — buvusį KGB pa
reigūną Vladimir V. Putin, ku
ris yra 46 m., metais jaunes
nis už Stepašin. Tvirtinama, 
kad jis visiškai lojalus Jelcinui 
(taip buvo sakoma ir apie Ste
pašin, ir apie kitus buvusius 
premjerus). 

Kodėl Stepašin taip staiga 
buvo pašalintas? Tikros prie
žasties vakariečiai nežino, gal
būt ir niekuomet nesužinos, o 
spėliojinių yra visokių, tačiau 
tikima, .kad jis nebuvo atleis
tas dėl naujai įsiliepsnojusių 
neramumų Kaukaze. Vienas 
įtikinamiausių — kad Stepa
šin pasirodė pe r daug pasyvus 
ir vargiai prezidentiniuose 
rinkimuose galėtų laimėti 
prieš agresyvesnį, labiau susi
pažinusį su Rusijos politikos 
užkulisiais bei niuansais, kan
didatą. Jelcinas, pristatyda
mas dabartinį ministrą pirmi
ninką, visai atvirai pareiškė, 
kad „rinkimai vyks, kaip buvo 
numatyta, o jų metu Rusija 
pirmą kartą savo istorijoje 

perduos valdžią naujam, tvir
tam, visų piliečių išrinktam 
prezidentui". Niekam nekilo 
abejones, kad tas Jelcino nu
matomas prezidentas bus kaip 
tik Vladimir V. Putin. 

Pirmasis sukrėtimas del mi
nistro pirmininko pakeitimo 
nubangavo per Rusijos fi-
n* nsų -ferą — vėl krito rublio 
vertė irs ji ir taip buvo men
ka), o kartu su ja ir biržos ak
cijų Kainos, suduodant naują 
smūgj biržai, kuri j au buvo 
pradėjusi atsigauti po pernai 
rugpjūčio mėnesį siautusios fi
nansinės krizės. Vakarų vals
tybes, taip pat ir Tarptautinis 
valiutos fondas vis tik išreiškė 
vilt', kad Rusija nenuslys nuo 
demokratinio kelio ir netru
kus reikalai pasitaisys. Antra 
vertus, viltis yra vienintelis 
jiems likęs pasirinkimas, ti
kintis atgauti bent dalį skolų, 
kuriose skęsta Rusija. 

Viena yra aišku, Boris Jel
cin savo rankose dar tvirtai 
tebelaiko Rusijos valdžios vai
rą, nepaisant silpnos sveika
tos ir nenuoseklių politinių 
posūkių tiek krašto viduje, 
tiek užsienio reikaluose. Pri
vačiai iš jo nepastovumo 
šaiposi Vašingtonas ir Vakarų 
Europos didžiųjų valstybių va
dai, bet viešai to nedrįsta pa
sakyti, nes tebėra įsitikinę, 
kad Boris Jelcin yra tikrasis 
Rusijos demokratijos laidas. 
Kremlius tuo vakariečių tūp-
čiojimu moka vykusiai pasi
naudoti, sumania i ' vairuoda
mas ta rp palankum*/ nuolai
dumo ir griežto pasipriešinimo 
įvairiems tarptautiniams 
sprendimams, ypač susietiems 
su NATO. Jelcino stiprybė, 
atrodo, ir yra jo nuolatinis mė-
tymasis tarp „šalto" ir"karšto". 
Tas jį daro ir pavojingu, ir pa
geidaujamu šalininku (kaip 
buvo taikos sutarties pasi
rašymo Jugoslavijoje atveju). 

Apie ministrą pirmininką 
Vladimir V. Putin šiuo metu 
per daug nežinoma, tik pačios 
pagrindinės jo biografijos apy
braižos ir tai, kad jis buvo 
įtakingas KGB agentas, pa
reigūnas, partijos patikėtinis. 
Kiek jis iš tikrųjų lojalus Jelci
nui, o kiek tuo prezidento pa
lankumu pasinaudos, siekda
mas įsitvirtinti Kremliuje, 
taip pat niekas negali pasaky
ti. Perimdamas pareigas, jis 
prižadėjo, kad rinkimai Rusi
joje tikrai įvyks nustatytu lai
ku, kad jo didžiausias dabarti
nis rūpestis — pagerinti žmo
nių būvį Rusijos viduje. 

ISPANIJA PRO AUTOBUSO 
LANGĄ 

JUOZAS KONČIUS _ . 
Nr.6 Tęsinys 

Tačiau jis ėjo sa- Kristaus gyvenimą bei Naujo-
vitu keliu, prie nieko nesi
laikė, savo stiliaus nekeitė. 

Didžiausias jo architektūri-
nis kūrinys yra Šventos Šei
mos — Sagrada Familia, baž
nyčia, kurios statybai vadova
vo iki mirties. 1926 m. jis tra
giškai žuvo, patekęs po tram
vajumi. Kažkas paklausė va
dovą, kaip A. Gaudi pateko po 
tramvajumi. Kaip ir visi meni
ninkai, turbūt užsisvajojęs ėjo, 
— aiškino vadovas. Šimtai 
knygų ir žurnalų visomis pa
saulio kalbomis šiandien liudi
ja A. Gaudi talentą ir jo ne
pailstančią, neramią meninin-

jo Testamento vaizdus, j a u yra 
užbaigtos. Nepaprastą įspūdį 
daro virš fasado kylantys ke
turi milžiniški, daugiau kaip 
100 metrų aukščio kiekvienas, 
bažnyčios bokštai, simbolizuo
jantys keturis evangelistus. 
Apie bažnyčią dar turi iškilti 
dvylika kitų bokštų — dvyli
kai apaštalų, o bažnyčios cent
re būsiąs aukščiausias bokš
tas, simbolizuojantis patį 
Kristų. Kiek ilgai dar už t ruks 
šios šventovės statyba, niekas 
negali pasakyti. Ekskursijos 
vadovas tikino, kad, jei darbai 
be sustojimo tęsis, nepr i t rūks 

ko dvasią. Šventos Šeimos pinigų, bažnyčios statyba per 
bažnyčia dar neužbaigta ir keturiasdešimt metų turė tų 
šiandieną. Bažnyčios viduryje būti baigta. Ši pas taba iššau-
stovi milžiniški statybiniai kė ne vieno veide liūdną šyp-
kranai, o aplink suversta krū- seną. Koks t rumpas žmogaus 
vos įvairiausių medžiagų. gyvenimas. 

Bažnyčios fasadas su dauge- Pro autobuao langą stebime 
liu skulptūrų, vaizduojančių kitus, A. Gaudi suprojektuo

tus pas ta tus . Šiandieną jie 
neįkainojamos vertės istori-
niai-meniniai paminklai. Pra
važiuojame 1992 metais Bar-
celonoje vykusių olimpinių 
žaidynių pastatus ir stadijo-
nus. Vadovas smulkiai kiek
vieną apibūdina, ir kokia šių 
pastatų paskirtis šiandieną. 
Jam užsiminiau apie lietuvių 
krepšininkų olimpiados iško
votą bronzos medalį. Jis visa 
tai puikiai prisimena,nors į 
žaidynes j a m patekti netekę, 
stebėjęs televizoriuje. Pamini 
jis man A. Sabonio pavardę. 
Arvydas keletą metų žaidė 
Madrido krepšinio komandoje, 
jo vardas čia gerai žinomas. 

Sekmadienio popietę pralei
dome Guell parke — miesto 
sode, barceloniečių pamėgta
me gamtos kampelyje. Šis par
kas taip pa t buvo suprojektuo
tas architekto A. Gaudi. 

Parke pilna žmonių: ne tik 
šeimos su mažais vaikais, bet 
daug ir jaunimo —gražiai nu
augę, juodbruviai, tamsiaa
kiai. Pietietiško temperamen
to jų elgsenoje nematyti; 
vaikšto ramiai, jokio perdėto 

klegesio, šūkavimų, stumdy
mosi, kas, gaila, ne retai pasi
taiko pas mus Amerikoje, kai 
susirenka daugiau jaunimo. 

Parkas išsidėstęs atkalnėje. 
Kelias zigzagais veda į viršų. 
Norint užlipti greičiau, galima 
lipti per uolas statmenai . 
Giedrė nutaria eiti aukštyn 
siauru takučiu. Neatrodo 
aukštai. Ką gi, kylame, pūš
kuoju iš paskos. Aplink būtų 
buvę lėčiau, bet lengviau. Be-
siruopščiant aukštyn, neju
čiom dingtelėjo mintis — juk. 
kadaise Alpėse, Garmiše, ne 
po tokius kalnus laipiojome. 
Buvo laikai! Žiūriu į viršų, ar 
aukštai dar teks kopti. Giedrė 
jau ten. 

Viršuje ne tik kūnui, bet ir 
dvasiai maloni atgaiva. Čia 
truputį vėsiau. Žydras dangus 
ir svaiginanti saulė spigina į 
akis. Būtų gerai dvigubi tam
sūs akiniai. Aplink pilna žy
dinčių krūmų ir gėlynų mar
gumynas — pats žydėjimas. 
Nusišypso laimė, pasitaiko ne
užimtas suoliukas, kuris kiek
vienas skirtingas A. Gaudi 
kūrinys — įvairiaspalvė kera-

Guel parko laiptų ansamblis, sukurtas architekto A Gaudi 

i 

mikos mozaika. Gražu. Apa
čioje miesto panorama: kated
ros. Sagrada Familia bažny
čios bokštai, tolumoje raibu-
liuoia Viduržemio jūra, iš van-

dens kyla laivų ir burlaivių 
stiebai. 

Sau lė tą ja p a k r a n t e 

Kitą rytą palikę Barceloną. 

važiuojame grožėdamiesi ža
vingomis Viduržemio jūros pa
krantėmis. Iš kito šono lygu
ma su mažomis kalvelėmis, 
horizonte stūkso kalnai. (B.d.) 

• 
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ŠILALE 
j Tai Žemaitijos miestelis. Gal 
ijum mažai Zimanas, nors Lie
tuvos žemėlapyje žymėtas 
•ana riebiu ratuku. 
; Geografine padėtis yra san
kryžoje kelių: Tauragė, Lau
kuva. K. . i.a Miestelio pa-
Ą • je yra puikus pušynas ir 
^ un uidehs tvenkinys, kuris ' 
iavo vandeniu suko malūno -

•alus. 
• Istoriniuose šaltiniuose Šila-

inirria 1533 m. pastačiu. 
: mą katalikiška t>a ayčią. 
Tačiau archeologiniai duome
nys rodo. jog miestelis galėjo 
kurtis 14-to šimtmečio pra
džioje, nes minima kryžiuočių 
keliu pranešamose nuo 1307-
1397 inetų. Kaip yra sena ir 
sudėtinga mūsų tautos praei
tis, taip ir Šilale joje turėjo 
saro vaidmenį laiko bėgyje. 

kalvuota apylinke, sus
tiprinta piliakalniais, turėjo 
sudaryti kliūtis besiveržian
tiems į Lietuvos žeme kryžiuo
čiams. Žemaitis savo žemę 
mylėjo ir brangino, gindamas 
ją nuo visų priedų. 

N ninint visų skaudžių ne
gandų. 1897 m. gyventojų su
rašyme, "miestelis turėjo 1,406 
gyventojus. Miestelio medine 
namu statybą dažnai lankyda
vo gaisrai..-Bet atkaklių že
maičiu darbštumu, miestelis 
vėl būdavo atstatomas ir da
bartiniu .metu jame gyvena 
aa'ie/7.906 gyventojų. Šiuo me
tų, jis yra bilaies. rajono cen
trą.-. 

Kurs Šilalė nepasižymi ypa
tinga namų architektūra ir 
pąfekutinysis mraveliu ątsta-
rapas vyko pagal-cemento pa
naudojamą daugiabučių namų 
staty m ui. ' ; ' -tačiau miestelis 
džiaugiasi bei puošiasi vieto
je'- sudegusios bažnyčios, 1903 
metais ant kalveles pastaty
to** goHWs-«:iliaus raudonų 
plytų maldos namais, domi
nuojančiais visoje miestelio 
aplinkoje. 

Kaip ir kiekvienas Lietuvos 
žemes kampelis nedorų kai-
mvnų teriojamas. taip ir Ši-
iales apylinkes žmones kovoję 
su kryžiuočiąįs^|863 .m. suki
lime prieš cai*."^Spaudos drau
dimo metais už lietuvišką žodį 
—* atidavė nesuskaičiuojamas 
aukas už savo gimtąją žemę. 
Nepaisant tų kančių — apy
linke- žungnėfl buvo nepalau
žiami ir su V. Kudirkos žo
džiai.-: ..tuoj išversto stulpo 
vietoj jie kitą statydavo". 
Spauda buvo iškovota ir 1906 

miestelis įsikūrė knygy-

Pažanga ėjo, nors ir pama
žu, ir štai vyrai, išėję savano
riais 1918 metais, parneša 
Lietuvai nepriklausomybę. 
Miestelis tampa valsčiumi su 
rinktiniu viršaičiu apylinkes 
reikalų tvarkymui. Tuojau 
imama steigti pradines mo
kyklas vaikams, o 1921 m. 
atidaroma progimnazija, kuri 
del lėšų stokos 1926 m. turėjo 
užsidaryti. Buvo įkurtas ir M. 
Valančiaus universitetas, apie 
kurį neturiu žinių (manyčiau 
blaivybės). Veiklieji Šilalės 
žmones rankų nenuleido, ir 
1937 m. vėl atidaroma val
stybinė progimnazija. 1940 m. 
ji tampa pilnutine gimnazija. 
Valsčiaus jaunimas noriai lan
kė šią mokslo instituciją, bū
rėsi į to meto organizacijas. 
Visa valsčiaus visuomenė puo
selėjo kryžių ir paminklų sta
tymą žuvusiems už Tėvynę, o 
1930 m. Vytauto Didžiojo 500-
osios metinėms pasodino 
ąžuoliuką miestelio centre. 
kuris ir šiandien tebeauga, jau 
didžiulis medis. 

Su šiuo ąžuoliuku atrodo. 
visa Šilalė augo. šakojosi mo
ksluose, tapdami tautos pat
riotais, kurių visų vardų neį
manoma čia išminėti. 

Šių pirmųjų žmonių kūrė
jų dėka. teko ir man didžiulė 
jų dovana. 1944 metų pava
sarį su 44-riais abiturientais 
gauti šios gimnazijos brandos 
atestatą. Tai buvo paskutinis 
pavasaris su žydinčiom aly

vom, išleidžiantis mus į au
dringą gyvenimą, apie kurį 
jokios nuovokos neturėjome. 
Džiaugėmės, kai buvo užsk
leistas mūsų klasės dienynas, 
uždengęs įkyrius mokyklos 
pamokų vargus. Nei nesiklau
sėme artėjančių patrankų gar
sų rytuose. Ak, sakėme.nėra 
ko baimintis — dirbsime.ko-
vosim ir laimėsim. 

Tik spėjus gimnazijai savo 
2-rą abiturientų laidą išleisti, 
Šilale patenka į kraupią so
vietinę okupaciją. Dar ir da
bar nėra suvesta, kiek Šilalės 
žmonių išvežta į Sibirą, kiek 
išžudyta kalėjimuos_e, kiek žu
vusių partizanų a r dingusių 
be žinios. 50-tį metų trukusi 
okupacija malė viską. Visas 
mūsų puoselėtas geras idėjas 
bei moralę mynė į purvus. 
Bet šilališkis yra žemaitis, ir 
jokia jo auka nemiršta be 
prasmės. Štai 1991 jie su tri
spalve, skanduodami ..Lietu
va. Lietuva!" žygiuoja prie Vy
tauto Didžiojo ąžuoliuko i: 
ima statyti Laisves paminklą. 

S K E L B I M A I 
Įvairus Nekilnojamo turto 

1991 m. pastatytas plokštinis Laisvės paminklas .neje Nuotr. A. Ti.škuv iencs 

Paminklą* zir*y^rr^j£l.i*Wvos'laisve Šilalėje. Nuotr. A. Tiskuvienės 
• II F/UJ9lJ ' - P 

; Kai 1994^metu pav:is4n*-at-
vykau į Šilale švęsti '''-ros 
abitūros laidos jubiliejų, iš 
44-rių. buvome tik 19-ka. Vie
ni buvo žuvę. kiti dingę be 
žinios, treti, nublokšti į Azijos, 
Australijos ar Amerikos konti
nentus . negalėjo atvykti..: 
': Susitikimas — tai nepapras
tas momentas — dažnai malo
nus, nešąs draugystės atšvie-
žinimą. Bet po 50 metų jis yra 
mintyse nešiotų vaizdų jaus
mų žudikas. Nei rūbas, nei 
veidas, nei akys nebe £os, ką 
regėjai prieš daug metų. Min
tyse kyla maišatis, kaip pra
bilti ir kokiu žodžiu. Širdis ro
dos plyš nuo drebulio. O juk 
žingsnis reikalingas eiti artyn. 
Būtinas atsikvošejiinas. O juk 
alyvos žydi, kaip žydėjusios 
aną pavasarį, lygiai taip pat. 
Nuostabu, gamta nepasiduo
da negandom. Gamta netole
ruoja tuštumos. Traukia savo 
šaknimis sultis iš žemės. Jos 
nieko nemato ir nesirūpina. 
Stiebas, kad ir aplaužytas, au
ga, kyla aukštyn, krauna 

žiedus ir sužysta i ryė l viskas 
taip, kaip buvę. „^Netikėtai 
man prisimena Nęo-Lituanų 
dainelė: ..DraugaiSg mes bu
vom, draugais mes .būsim vi
sada". Atsigaunu. J u k kitaip 
būti negali —mes.-yėl kartu, 
turime atstatyti qukamuotą 
tėvynę. Taip. kaip artojas, 
išdaužęs baudžiavos kolcho
zų kluonus, pats čia purens 
žemę ir bers į ją pasėlio grū
dą. Nors sunkiai jis.čia dirbs, 
bet. dainuodamas.; su Mairo
niu, ..nebijokim vargo kieto, 
nes be jo galiūnai pūva", au
gins naują grūdą duonelei. 

A g u t ė T i škuv ienė -
Mac i j ausk i enė 

DAIL. EIDRIGEVIČIAUS 
SUKAKTIS 

Garsaus kraštiečio jubilieji
nę sukaktį Lietuvai primena 
panevėžiečiai. Dailininko S. 
Eidrigevičiaus 50-meciui Pa
nevėžio galerijoje ,2-asis aukš
tas" atidaryta paroda „Atsi-

ELEKTROS 
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI 

Tunu Čikagos miesto leidimą. 
Dirbu užmiesty. Dirbu greitai, 

garantuotai ir sąžiningai. 
773-779-3313 

KLAUDIJUS PUMPUTIS 

AUTOMOBDO. NAMU. SVEIKATOS 
IR GYVYBĖS DRAUDIMAS. 

Agentas Frank Zapoks ir Ott. Mgr. Auksė 
S. Kane kalba lietuviškai 

FRANK ZAPOLIS 
3206 1/2 Wwt 8Sth Street 

TeL (708) 424-8654 
(773) 581-8654 

GREIT PARDUODA 

RE/MAX RESULTS 
REALTORS 

offc (773) 586-5959 
home (708) 425-7160 
pager (708) 886-4919 

RIMAS L. STANKUS 
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas 
• Nuosavybių įkainavimas veltui 
• Perkame ir parduodame ramus 
• Pensininkams nuolaida 

. įkas Šilale^ miestelio centre. Jis soriiitas 1930 m. Vytauto Didžiojo 
580-siom* raktinėms paminėti, dabar jau dideliu medžiu užaugės. 

Nuotr Agutės Tiskuvienės Lietuvos ūkininkas su šeima N'uotr A. Tiikuv ienea 

vėres pasaulis". Čia rodomos 
dailininko kaukės, knygų 
iliustracijos, lenkų, vokiečių, 
anglų, japonų kalba išleisti 
parodų katalogai, nuotraukos. 

Iš Lietuvos kilęs, plačiai 
išgarsėjęs, dailininkas Stasys 
Eidrigevičius liepos 24 dieną, 
įšventė auksinį jubiliejų. Neto
li Panevėžio gimęs sukaktuvi
ninkas beveik dvidešimt metų 
gyvena ir kuria Varšuvoje. 

S. Eidrigevičius 1964-1968 
m. mokėsi Kauno dailės mo
kykloje, 1968-1973 m. studija
vo tapybą Vilniaus dailės in
stitute, vėliau dirbo daili
ninku Vilniaus filharmonijoje. 
Pirmą kartą į Lenkiją S. "Ei
drigevičius atvyko 1975 me
tais, paskui vis grįždavo į 
Varšuvą, kad 1980-aisiais ap
sigyventų čia nuolatos ir 
pradėtų savo pasaulinę kar
jerą. Šeštojoje tarptautinėje 
šiuolaikinio ekslibrio bienalėje 
Lenkijoje išmoningas ir darbš
tus dailininkas buvo pa
stebėtas ir įvertintas šios 
šalies dailininkų, kolekci
ninkų, kritikų. Nuo tada kriti
ka palankiai lydėjo S. Eidrige
vičiaus darbų parodas, šiltai 
sutikdavo dailininko bandy
mus sk -btis į naujas vaiz
duojamojo meno sritis. 

Autorines parodas pradėjęs 
rengti 1970-aisiais, savo dar
bus S. Eidrigevičius ekspona
vo Lietuvoje, Lenkijoje, Dani
joje. JAV, Švedijoje, Japoni
joje, Anglijoje. Italijoje, kitose 
pasaulio šalyse, pelnė''daugy
bę svarbių apdovanojimų bei 
premijų. 

Dailininko kūrybinis diapa
zonas labai platus: tapybos 
darbai, piešiniai, plakatai, pa
stelės, ekslibriai, knygų ilius
tracijos, miniatiūros, kaukės-
instaliacijos, performansai, 
nuotraukos. „Žmogaus vieni
šumas, susvetimėjimas, dra
matiškas asmenybės santykis 
su pasauliu — vienas svar
biausių dailininko kūrybos 
leitmotyvų, — rašo menotyri
ninkė Ingrida Korsakaitė. — 
Šis liūdnas, nejaukus, neaiš
kios grėsmės pritvinkęs pa
saulis vis tiek nuteikia sto
iškai, nes yra jame sava ne
išvengiamybės logika, gėrio ir 
blogio, grožio ir klaikumo har
monija". 

Visus kūrinius dailininkas 
pasirašo Stasio vardu, pasisa
kymuose spaudoje akcentuoja 
savo lietuvišką kilmę ir gimto
jo krašto įtaką savo kūrybai. 
„Aš stebėjau gamtą, valstiečių 
paprastumą ir šilumą, — pri
simena dailininkas. — Aš 
klausiausi jų vestuvinių gies
mių ir laidotuvių raudų. Visa 
tai liko kažkur manyje, ir, 
žinoma, veikia mano kūrybą. 
Tušti keliai, paukštis; toli prie 
horizonto — medis ir trobelė 
— šie motyvai pasikartoja ma
no darbuose". (Elta) 

422 LITAI PAJAMŲ PER 
MĖNESI 

Statistikos departamento at
likto namų ūkių biudžetų tyri
mo duomenimis, vienam šei
mos nariui pirmąjį šių metų 
ketvirtį teko vidutiniškai 422 
litai disponuojamųjų pajamų, 
iš jų — 355 litai — piniginės 
pajamos. 

Pasak „Respublikos", tyri-

Muzlka vestuvėms Ir 
pokyliams! 

TeL 708-267-1645; 
708-974-3919. 

Virginijus Švabas. 

STASYS' CONSTRUC7ION 
Staliaus darbai, rūsių, vonių ir 
virtuvių įrengimas; priestatai; 
keramikos plytelės; "sidings", 

"somts", *decks", "gutters", plokšti 
ir "sningle" stogai; cementas, 

dažymas. Turiu darbo draudimą. 
. S.Benetts. teL 630-241-1912.. 

RIVERDME AUTOMOTIVE 
Transportuojame ir padedame parduoti 

naudota auto. Pigiai parduodame iJsimo-
kejimui; remontuojame po avarijų: alsia 
tome auto.geometnją, užsakome dalis ge
riausia kaina, keičiame agregatus 

Skambinti Rimui teL 708-201-0586. 

K O M P I U T E R I J A 
Parduodami kompiuteriai. 

Kompiuterinių sistemų surinkimas 
pagal kliento užsakymus. 

Iriiemeuniai arba industriniai 
serveriai. Taisomos kompiuterių 
sistemos. Programinė pagalba. 

Intemeto pajungimas. Intemetiniai 
puslapiai. Kreiptis: TeL 773-737-

6792; ¥ax. 815-461-8159; 
F.-mail Loto2000@Yahoo.coai. 

Reikalinga angliškai 
kalbanti moteris prižiūrėti 

vyr. amžiaus žmogų. 
Tel. 414-605-0537. 

Ieškome patyrusių dažytojų, 
turinčių savo transportą Darbas 
šiaurės vakarų priemiesčiuose. 
Teiraukitės ntro 8 iki 10 vai. 
vakaro tel. 847-308-9109 
angliškai arba rusiškai. wm 

ATTENTION IMMIGRANTS! 
Canada is accepting applicants for 

Permanant Residence! 

For free information call: 

1-773-282-9500 
GTS ooncentratmg m immtgration to Canada 

www.reetausa.com 

Lietuviais esame mes gintį. 
lietuviais turime ir būt. 

Tą garbę gavome ųžgimį, 
Jai ir neturim leist pražūt. 

. (J. Sauerveinas) 

TĖVELIŲ pįMESMT 
KVIEČIAME JŪSŲ ATŽALAS. 
INDIVIDUALIAI MOKYTIS. 

KALfeOS LIETUVIIJ KALBOS 
Mokymai organizuojamas Darien, II- nuo rugsėjo 4 dienos. Dirbs kvalifikuoti 
specialistai. Mokymo trukmė ir laikas pagal jūsų pasirinkimą. 
SUAl'CUfilFJI j " pageidaujate patobulinti savo lietuvių kalbą ar rašybą, taip pat 
mielai kviečiami. 
Registracija TeL£30-724-1673 šeštadieniais 12 - 9 v.v. 
Fax. ©3a-7Z4-1674 bet kurioo metu. r-

Vadovė 

Dail. Stasys Eidrigevičius prie savu kurmiu V.i.itr. FUOH 

Dail. Stasio Eidrigevičiaus kaukes. Nuotr. Eltos 

mas parodė, kad iki šiol augu
sios namų ūkių pajamos ir 
išlaidos žiemą truputi suma
žėjo. 

Miestuose žmones gauna 1.4 
karto daugiau pajamų negu 
vidutiniškai kaime. Kaip ir 
per ankstesnius tyrimus, 
šalies gyventojų išlaidos tru
putį viršijo pajamas. Taip yra 
todėl, kad namų ūkiui ne visa
da nurodydavo visas gautas 
pajamas, be to, į disponuoja
mas pajamas neįskaitomos 
lėšos, susijusios su taupymu ir 

kaupimu. 
Kam išleidžia pajamas na

mų ūkiai? Beveik 46 proc. 
namų ūkio išlaidų teko maisto 
produktams. Beveik 17 proc. 
vartojimo išlaidų tenka su
mokėti už būstą, kurą ir ener
giją. Maždaug po 6 proc. — 
drabužiams ir avalynei bei 
t ransportui . 

Lietuvoje, kaip ir anksčiau, 
turtuolių nėra. Turtingais sa
vęs nelaiko niekas, o pasitu
rinčiai.- — tik 1.5 proc. ap
klaustų namų ūkių R.J. 

t Ė m m m m m m m m m 

mailto:Loto2000@Yahoo.coai
http://www.reetausa.com


AMŽINYBĖN IŠKELIAVO 
VINCAS NATKEVIČIUS 

Vincas Natkevičių*. 

Šeštadienį, birželio 26 d. 
Viernheime, Vokietijoje, eida
mas aštuoniasdešimt pirmuo
sius metus, mirė lituanistas ir 
pedagogas, literatūros tyri
nėtojas ir filosofijos mylė
tojas, ateitininkas ir visuo
menininkas Vincas Natke
vičius. Prezidentas Valdas 
Adamkus užuojautos laiške 
velionio žmonai Irenai Natke
vičienei rašo: „Netekome iš
kilaus lietuvybės puoselėtojo, 
ilgus metus buvusio Vasario 
16-08108 gimnazijos direktoriu
mi, daugeliui auklėtinių skie
pijusio meilės tėvynei ir tiesai 
idealus. Telydi šviesus atmini
mas vardą žmogaus, visą 
gyvenimą sąžiningai tarnavu-

. sio savajai tautai ir jos 
žmonėms". 

Vincas Natkevičius (Natkus) 
gimė 1918 m. lapkričio 6 d. 
Ožkabalių kaime, Vilkaviškio 
valsčiuje ir apskrityje ,1938 m. 
baigė Vilkaviškio J. Basana
vičiaus gimnazyą, 1938-1942 
m. studijavo VDU Teotogįos-
filosofijos ir Vilniaus universi
teto humanitarinių mokslų fa
kultetuose lituanistiką ir filo
sofiją, 1945-1949 m. — Tiubin
geno universitete filosofiją ir 
sociologiją. Tiubingeno univer
sitetas suteikė jam magistro 
(MA) laipsnį už darbą apie 
simpatiją ir meilę Max Sche-
ler filosofijoje. 

Antrojo pasaulinio karo me
tais (1941 lapkritis — 1944 
spaus) Vincas Natkevičius dir
bo Kauno „Aušros" mergaičių. 
Alytaus ir Kauno VI (Šan
čiuose) gimnazijose lietuvių 
kalbos mokytoju. Dėl sovietų 
okupacijos pasitraukęs iš Lie
tuvos 1944-ųjų rudeni į Vokie
tiją, čia ir pasiliko, nesusigun-
dęs „naujojo pasaulio" per
spektyvomis anapus Atlanto. 
Karo suniokotoje ir daug ko 
stokojančioje Vokietijoje, jis 
tyliai ir kantriai dirbo pedago
ginį darbą, puoselėdamas lie
tuvybę ir krikščioniškąsias 
vertybes jaunosiose kartose. 
1945-1957 m. jis dirbo Vasario 
16-osios gimnazijos mokytoju 
Hiutenfelde, o nuo 1967 m. ru
dens — 13 metų šiai gimnazi
jai vadovavo. 

1973 m. buvo pakviestas 
dėstyti lietuvių kalbą ir vesti 
lituanistikos seminarą Frank
furto prie Maino universitete, 
kur dirbo iki dešimtojo 
dešimtmečio, populiarindamas 
Lietuvą, lietuvių kultūrą ir 
kalbą kitataučių studentų 
tarpe. V. Natkevičius yra sa
kęs, kad jo studentai daugiau
sia būdavo indoeuropeistai, 
slavistai ar Rytų Europos isto
rikai, bet ateidavę susipažinti 
su lietuvių kalba ar jos ir Siek 
tiek pramokti net medikų. 
Daugeliui jų būdavę įdomu iš 
arčiau susipažinti su tauta, 
sukūrusią, pasak V. Natke
vičiaus, „viduriniais amžiais ir 
Renesanso metu valstybę, ga
lingesnę už anuometinę Mask
vos didžiąją kunigaikštiją". 

Vincas Natkevičius jau nuo 
gimnazijos laikų aktyviai da
lyvavo visuomeninėje veikloje. 
Vilkaviškio gimnazijoje įsi
jungęs į uždraustos mokslei
vių ateitininkų organizacijos 
veikimą, nuo 1938 m. buvo 
slaptos centro valdybos narys, 

nuo 1939 m. vidurio — jos pir
mininkas. V. Natkevičiaus 
pastangomis ir rūpesčiu jau 
1945 m. birželio mėnesį pra
dėti atkurti Vokietijon susitel
kę moksleiviai ateitininkai. 
Savo aktyvia veikla ir su
telktų moksleivių ateitininkų 
kuopų darbu sušaukė 1945 m. 
spalio mėnesį jų atstovų su
važiavimą, kuris išrinko jį 
sąjungos pirmininku. 1946-
1949 m. V. Natkevičius buvo 
išrinktas Ateitininkų federaci
jos generaliniu sekretorium. 

Lietuvoje okupacijų metais 
(1940-1944) V. Natkevičius 
buvo veiklus lietuvių pogrin
džio dalyvis. Rašė visuome
ninio filosofinio pobūdžio 
straipsnių „Ateityje", 4 Lais
vę", vėliau išeivijoje — „Drau
ge", „Europos lietuvyje", 
„Aiduose", „Tėviškės žiburiuo
se". Nuo 1952 m. veikė Euro
pos lietuvių fronto bičiulių 
sąjūdyje, buvo renkamas jo 
valdybos pirmininku, redaga
vo informacinį biuletenį „Eli" 
(Europos lietuvių informacija). 
Su Vincu Natkevičium susi
pažinau 1989 m. sausio mė
nesį Vokietijoje, prasivėrus 
„geležinei uždangai". Susiti
kome Manheimo geležinkelio 
Stotyje. Pasitiko mane pasi
tempęs, tiesus, su dailia 
skrybtle ir elegantišku liet
palčiu, guvaus žvilgsnio, ener
gingų judesių vyras. Nė iš tolo 
nebuvo panašus į septynias
dešimtmetį. Atrodė dešimt
mečiu, o gal ir daugiau, jau
nesnis. Ėjo taip sparčiai, kad 
būdamas perpus už jį jaunes
nis, vos spėjau greta jo 
žingsniuoti. Įsiminė labai raiš
ki, melodinga, suvalkietiška 
tarme atmiešta jo lietuvių kal
bos tartis, nė trupučio nepa
liesta vokiečių kalbos įtakos. 

Argentinietišką steiką už
gerdami raudonu vynu firmi
niame „BufTalo" restorane 
Manheime, kalbėjome apie 
Sąjūdį, politiką, Lietuvos lais
vės perspektyvas, lietuvių lite
ratūrą Tėvynėje ir išeivijoje. 
Gyvai domėjosi viskuo ir 
gaudė kiekvieną naujieną iš 
Lietuvos. Tikėjo krašto laisve, 
bet kartu rūpinosi ir demokra
tijos ugdymu Lietuvoje. Jo pir
masis interviu pokario Lietu
vos spaudoje taip ir vadinosi: 
„Vincas Natkevičius: siekti 
pilnutinės demokratijos" 
(„Kauno aidas", 1989 m. kovo 
2 d.). 

Buvo krikščionis intelektua
las, kuriam rūpėjo pasau
lėžiūriniai dalykai, tačiau ne
mažiau svarbi jam buvo ir to
lerancijos vertybė — pakantos 
ugdymas skirtingų pasau
lėžiūrų žmonių tarpusavio 
santykiuose. Kaip patyrusiam 
pedagogui, jam rūpėjo Lietu
vos švietimo sistemos ateitis. 
Jis žavėjosi Kanados patirti
mi, kur Švietimo ir auklėjimo 
klausimai yra išimti iš tiesio
ginės valstybinės valdžios 
kompetencijos ir pavesti atski
roms pasaulėžiūrinėms gru
pėms. Jas visas valstybinė 
valdžia vienodai toleruoja ir 
vienodai remia, pagal jų mo
kamus mokesčius valstybei. 
Tuo būdu valstybės valdžia 
vienodai šelpia pasaulėžiūri
nių bendruomenių išlaikomas 
mokyklas, kurios tvarkosi pa
gal savo statutus, švietimo 
ministerijai imantis tik ben
drosios mokslo priežiūros. V. 
Natkevičius tikėjo, kad tokiu 
švietimo modeliu galbūt kada 
nors susidomės ir Lietuva. 

Vinco Natkevičiaus vardas 
artimai susijęs su Europos lie
tuviškųjų studijų savaitėmis, 
inicijuotomis profesorių Anta
no Maceinos ir Jono Griniaus, 
prasidėjusiomis 1954 m. ir vis 
dar tebevykatančiomis iki šiol. 
Vincas Natkevičius nuo pat 
pradžių reiškėsi jose kaip or
ganizatorius, moderatorius, 
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Naujai statomas kalėjimas Vilniaus apylinkėje. Nuotr Viktoro Kapočiaus 

paskaitininkas. Studijų sa
vaitėmis, V. Natkevičiaus liu
dijimu, iš dalies siekta lietu
viškąją išeivijos inteligentiją 
įtraukti į kultūrinę veiklą, 
kartu, išeivįjos šviesuomenei, 
neprasiveržusiai pokary į Vo
kietijos universitetus, sudary
ti šiokią tokią galimybę 
reikštis moksliškai. V. Natke
vičius kartais pabrėždavo ir 
ugdomąją studijų savaičių 
reikšmę visuomenei: norėta 
kartu su mokslininkais — 
rimtai savo paskaitas paren
giančiais ir kultūringai jas 
perteikiančiais, kviesti veikė
jus, visuomenininkus, kad jie 
pratintųsi ir į visuomeninę 
veiklą žiūrėti taip pat rimtai, 
atsakingai, vengiant improvi
zacijos ir nekultūringų ginčų 
ar kovų. 

V. Natkevičius buvo gerai 
susipažinęs su okupuotoje Lie
tuvoje parašyta literatūra, 
ypač proza. Labai vertino 
Romualdo Granausko kūrybą. 
Tarp išeivįjos autorių iš
skirtinai vertino Vincą Ra
moną, ypač jo romaną „Kry
žiai" — už tobulą impresionis
tinį stilių, V. Katkevičiaus 
nuomone, pranokstantį lietu
viškojo impresionizmo klasikų 
I. šeiniaus ir J. Savickio 
kūrybą. Beje, trečiajam „Kry
žių" leidimui, išleistam 1992 
m. Lietuvoje, V. Natkevičius 
parašė vertingą palydimąjį 
straipsnį „Vinco Ramono ro
manai". Didžiai vertino ir 
žavėjosi Antano Maceinos fi
losofine mintimi, to paties au
toriaus Antano Jasmanto 
pseudonimu sukurta poezija. 

Literatūros baruose Vincas 
Natkevičius daugiausia reiš
kėsi literatūros istorijoje, ma
žiau — kritikoje. Paraše mo
nografiją apie menotyrininką 
ir literatūrologą Joną Grinių, 
kurio palaikus (taip pat ir jo 
žmonos Alinos Grinienės) 
praėjusiais metais priglaudė 
Petrašiūnų kapinės. Apie lie
tuvių rašytojų kūrybą V. Nat
kevičius rašė daugiausia Niu
jorke leistame kultūros žur
nale „Aidai", Čikagos dien
raščio „Draugas" kultūriniame 
priede ir Kanados lietuvių sa
vaitraštyje „Tėviškės žibu
riai". Štai tik keletas svarbes
nių jo straipsnių antraščių: 
„Idealinės vertybės Donelaičio 
asmenybėje ir „Metuose", „Vin
co Ramono beletristika", „Pe
tronėlės Orintaitės romanai", 
Jono Griniaus literatūros kri
tika", „Skausmas ir kančia 
Maironio gyvenime ir patrio
tinėje lyrikoje", „Lietuviško
sios dvasios gelmė Vaižganto 
asmenybėje ir jo veikalų per
sonažuose", „Religinė ir filoso
finė tematika Antano Jasman
to poezijoje". 

Prieš dešimtmetį užsi
mezgusi pažintis su Vincu 
Natkevičium nenutrūko, gali
ma sakyti, iki jo paskutinio 
atodūsio. Palaikėme ryšį laiš
kais, susitikdavome vienam ar 
kitam viešint Lietuvoje ar Vo
kietijoje. Pastaruosius du mė
nesius, jau sunkiai sirgdamas, 
kiekvieną penktadienį dešim
tą valandą vakaro telefonu 
skambindavo man į namus 

JUSTINAS PALUBINSKAS JAU 
DAUSOSE 

1999 metų gegužės 20 dieną 
Kaune mirė Justinas Palu
binskas. Jis gimė 1915 metais 
lapkričio 14 d., Baganskų kai
me ir iki antrosios sovietinės 
okupacijos ten ūkininkavo. 
Karui pasibaigus su šeima gy
veno Kempten, Vokietijoje, o 
1949 metais išvyko į Čikagą, 
JAV, kur ir gyveno iki grįžimo 
į Lietuvą. 

Prie kapojo sūnus prof. dr. 
Feliksas Palubinskas kalbėjo, 
kad „Atsisveikinti su žmonė
mis yra sunku. Ypač, sunku 
atsisveikinti su artimais ir 
mylimais žmonėmis. 

Ir tą vakarą, kai jo intensy
vus žvilgsnis pradėjo tolti nuo 
manęs, — žinojau, kad tai bu
vo paskutinis jo gyvo 'sudieV. 

Jo ramus! žvilgsnis tolo į 
Viešpaties dausas, kur jo lau
kė žmona Marija Kubiliūtė; 
sūnus Vincukas, anksčiau am
žinybėn iškeliavę broliai ir se
serys: Vincas, Pranas, Pet
ronėlė, Onutė, Marcelė, Vikto
ras ir Petras. Pasitiko jį ten 
tėvai, seneliai bei protėviai ir 

pasikalbėti. Iki paskutiniosios 
domėjosi įvykiais Lietuvoje, 
labiausiai sielojosi Lietuvos 
negalia, sąlygojančia politinio 
ir ekonominio gyvenimo iš
krypimus. Nerimavo atsistaty
dinus G. Vagnoriui, rūpinosi 
kaip gi eisis R. Pakso vyriau
sybei. 

Po kiekvieno pokalbio jau
čiau, kaip jėgos jį vis labiau 
apleidžia. Apie mirtį ne
kalbėdavome. Jis pats tos te
mos nelietė, o man netiko apie 
tai užsiminti. Tačiau viename 
paskutiniųjų pokalbių, jis 
kažkaip netikėtai ištarė: „Tik 
jūs manęs neužmirškite"... 

Paskutinį penktadienį ne
beskambino, nes buvau iš
vykęs į Anykščius, kur vyko 
VIII 4 Laisvę" fondo studijų 
savaitė, perkėlusi Lietuvon 
Vinco Natkevičiaus ir jo vyres
niųjų draugų pradėtą ir 
įtvirtintą Europos lietuviškųjų 
studijų savaičių tradiciją ir jų 
puoselėjamas vertybes. Kaip 
tik tą penktadienį studįjų sa
vaitės Anykščiuose dalyviai 
pasirašė Vincui Natkevičiui 
adresuotą atviruką su Anykš
čių vaizdais ir trumpučiu prie
rašu: „Mielas Vincai, prisime
name ir pasigendame..." 

Atvirukas dar buvo Lietuvoj, 
kai ta mintis jau pasitiko jį 
Amžinybėje... 

Vidmantas Valiušaitis 

jie vėl džiaugėsi kartu. 
Jis iškeliavo į Viešpaties 

dausas, o mums liko jo prisi
minimas. Sunki buvo jo kū
dikystė ir vaikystė be mamos, 
kuri mirė po gimdymo. Užau
gino jį seserys — ypač Mar
celė. Užaugo ryžtingas ir ne
priklausomas žmogus. 

Po savo tėvo mirties, gavęs 
palikimą tėviškę, jis vedė Ma
riją Kubiliūtė ir abu ėmėsi 
bendro darbo. Per septynetą 
metų atstatė ūkį, išmokėjo da
lis, ir buvo pasirengę gyventi 
lengviau. Bet sovietinė okupa
cija ir karas visa tai pakeitė. 

Nelaukė kol sugrįš antroji 
sovietų okupacįja ir 1944 me
tais su šeima pasitraukė į Va
karus, o 1949 metais su šeima 
ir vienu lagaminu išvyko į 
Ameriką, kur vėl pradėjo gy
venimą iš naujo. Ten tapo ben
dro lietuvių bendruomenės gy
venimo dalimi. Jungėsi į lietu
višką bendruomenę ir savo 
darbu, ir pinigine parama. Da
lyvavo renginiuose ir demon
stracijose ui Lietuvos laisvę. 

Ilgėjosi sugrįžti į tėviškę. 
Tai ir pavyko padaryti bent 
senatvėje. Prieš penketą metų 
sugrįžo į Lietuvą ir apsigyve
no Kaune, nes tėviškė buvo 
nugriauta ir užsodinta mišku. 
Bet vis tiek džiaugėsi, kad vėl 
laisvoj Lietuvoj. 

Šią vasarą žadėjo atvykti 
vaikaičiai su savo šeimomis ir 
pasidžiaugti kartu su juo. Bet 
mirtis, nors ir tikėtasi, tačiau 
vis tiek atėjo anksčiau ir ne
lauktai. 

Dabar mums tik liko jo at
minimas, o jis jau džiaugiasi 
Dievo dausose kartu su myli
ma žmona Marija Kubiliūtė, 
su sūnum Vincuku, ir visais 
artimaisiais. Mes gi čia likę 
gyvenkime su ryžtu ir meile 
vieni kitiems". 

Gegužės 25 dieną Justiną 
Palubinską po gedulingų Mi
šių palaidojo Višakio Rodos 
kapinėse šalia žmonos Marijos 
Kubiliūtės, tėvų Kazimiero 
Felikso Palubinsko ir Magda
lenos Valaitytės, senelių Vin
cento Valaičio ir Viktorijos 
Kudžmaitės bei kitų giminių. 

Liūdi sūnus, Seimo vicepir
mininkas, prof. dr. Feliksas 
Palubinskas su žmona Saule 
Liulevičiūte, vaikaičiai Linas 
su žmona Grace ir provai
kaičiais Alina bei Lokiu, Ginta 
su provaikaičiais Viltim ir Al
mantu, Kovas su žmona Lai
ma, Milda su vyru Rany ir Ai
das. 

A.tA. 
ELENAI BANIENEI 

mirus, sūnui RIMUI, jo žmonai NIJOLE], jų šeimai, 
kitiems giminėms ir artimiesiems reiškiame nuoširdžią 
užuojautą ir dalinamės jų liūdesiu. 

Irena ir Mečys šilkaičiai 

A. t A. 
LIUDA VAIŠNORAITĖ 

PAPLAUSKIENĖ 
Gyveno Camarillo, CA. 
Mirė 1999 m. rugpjūčio 6 d., 2:30 vai. ryto. 
Gimė Lietuvoje, Šiaulių apskrityje, Kuršėnų valsčiuje. 
Amerikoje išgyveno 50 metų. 
Šv. Mišios už a. a. Liudą bus atnašaujamos rugpjūčio 

30 d., 8 vai. ryto, Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje 
Čikagoje, taip pat ir Lietuvoje, Vilniaus katedroje. 

Nuliūdę liko: sesuo Vlada Račkauskienė ir 
rėnai bei daug giminių Lietuvoje. 

PADĖKA 
A. t A. 

JUOZAS RUDZINSKAS 
Rudzinskų šeima nuoširdžiai dėkoja visiems, mus 
paguodusiems mūsų liūdesio valandose, mirus 
brangiam Vyrui, Tėvui ir Broliui a. a. JUOZUI. 
Ačiū už jūsų rūpestingą dėmesį ir maldas. Dievo 
palaima telydi jus visada! 

Dėkinga Elena Rudzinskienė ir šeima. 

A. t A. 
JADVYGAI 

STRAVINSKIENEI, 
mielai Mamytei, Amžinybėn iškeliavus, giliai 
užjaučiame dukrą RITĄ ir jos šeimą šioje liūdesio 
valandoje. 

Akademinis Skautų sąjūdis 

Mielai jaunystės Draugei 

A. t A. 
NIOLAI ČEREKEENEI 

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą vyrui ALGIUI 
su šeima bei broliui ŽIBUNTUI MIKŠIUI. 

Alicija ir Henrikas Soliai 

Julie ir Stepas Soliai ir 

krikšto sūnus Stepukas 

JLtA. 
ELENAI BANIENEI 

iškeliavus į Amžinybę, sūnų RIMĄ, marčią NUOLĘ, 
anūkes FĖLĘ ir INGRIDĄ su vyru giliai užjaučiame 
ir guodžiame. 

Krikšto duktė Alida 

Robertas su šeima 

Gralina Vitienė 

Mylimai Mamytei 

A. t A. 
JADVYGAI 

STRAVINSKIENEI 
mirus, liūdime kartu su dukra RITA PENČYLIENE, 
žentu RIMU, anūkais DANUTE ir ROMU su žmona 
bei visais artimaisiais. 

Salomėja Bartuikienė 

Ramutė ir Romas Bartuškai 

Danutė ir Raimundas Korzonai 
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ČIKAGOJE IR APYLINKĖSE. 

Ar ž inote , kas jūsų laukia 
jubiliejinėje „Draugo" geguži
nėje, kuri vyks rugpjūčio 22 d. 
tėvų marijonų sodelyje? Visų 
pirma. 11:30 vai.r. bus aukoja
mos Šv. Mišios. Po Mišių, apie 
12 vai., prasidės pietūs, atgai
va, lietuviška muzika. Bus ati
daryta ..Draugo"7 redakcija, 
dirbs administracija, taigi jūs 
galėsite ir dienraščio patalpas 
apžiūrėti, ir prenumeratą pra
sitęsti, ir lietuviškų knygų nu
sipirkti, ir mažų. mielų dova
nėlių įsigyti. O kaip gi be lote
rijos0 Iki gegužinės beliko jau 
mažiau kaip dvi savaites! 

Kunigas Jonas Sakevi-
č ius , MIC. buvęs lietuvių Šv. 
Kazimiero parapijos klebonas 
Londone, galutinai sugrįžo į 
JAV ir apsigyveno marijonų 
vienuolyne Čikagoje, prie pat 
..Draugo"' redakcijos. 

Bronius ir Leonė Juškai , 
Kenosha. WI, mums rašo: 
..'Draugui' švenčiant 90 metų 
sukaktį, siunčiame 100 dol. 
auką. Sėkmės leidėjams ir re
dakcijai'.'' Dėkodami už do
vaną ir linkėjimus, kviečiame 
B. ir L. Juškus atvykti į 
.,Draugo" vasaros šventę rug
pjūčio 22 d. ir susipažinti su 
redakcija, darbuotojais. 

Kviečiame v i sus Suval
k ieč ių draugijos narius ir vi
sus lietuvius į gegužinę, kuri 
vyks šių metų rugpjūčio 15 d., 
sekmadienį, V. D. Šaulių rink
tinės namuose. Pradžia - 12 
vai. Atvykite pasisvečiuoti, pa
sivaišinti bei pasišokti. 

O n a Mačienė , New Haven, 
CT. apdovanojo ..Draugą" dos
nia 100 dol. dovana. Širdingai 
dėkui! 

Kai į miestą atvažiuoja 
c irkas , miestas prisipildo 
šviesos, ir visi vaikai laukia 
stebuklų. Valio! Į cirką! Šeš
tadienį, rugpjūčio 14 d., 2 vai. 
p.p. Jaunimo centre Čikagoje 
ir sekmadienį, rugpjūčio 15 d., 
1 vai.p.p. Pasaulio lietuvių 
centre Lemonte Vilniaus „Lė
lės"" teatras vaidins spektaklį 
..Cirkas yra cirkas". "Įėjimas -
nemokamas. Teatrą globoja 
informacinė radijo laida „Stu
dija R", savo programą t rans
liuojanti 1080 AM radijo ban
gomis. 

JAV LB Rytu Čikagos 
(East Chicago) apylinkes val
dyba rengia tradicinę geguži
nę ir visuotinį narių susirin
kimą rugpjūčio 29 d. 1 vai.p.p. 
Vilučių sodyboje (1143 South-
view Drive, Schererville, IN). 
Maloniai kviečiame apylinkės 
lietuvius. 

Gražina Stulpin-Gayes, 
Chicago, IL, atsilygindama už 
„Draugo" prenumeratą, pridė
jo 100 dol. auką. Esame dė
kingi! 

Norime pranešt i , kad Mai
ronio lituanistinės mokyklos, 
įsikūrusios Lemonte, naujų 
mokslo metų atidarymas 
įvyks šeštadienį, rugsėjo 11 d., 
10 vai.r. ir tęsis iki 12 vai. 

Kviečiame visus, norinčius 
lankyti mūsų mokyklą, bet 
dar neužsiregistravusius, at
vykti į mokyklą rugsėjo 11 d. 
tarp 9-10 vai. ryto. Mokykla 
yra įsikūrusi Lemonte (14911 
127th Street). Mokyklos rašti
nės tel. - 630-237-0888 arba 
mokyklos direktorės namų tel. 
- 630-257-2897. 

Mokyklą gali lankyti ir vai
kučiai nuo 4 metukų. Veikia 
priešmokyklinis darželis (4 m. 
vaikai), darželis (5 m. vaikai), 
dešimt mokyklos skyrių, o 
taip pat ir lietuvių kalbos kla
sės vaikams nuo 4 metų - be
simokantiems lietuvių kalbos 
ir silpnai kalbantiems. Taip 
pat veikia ir dvi klasės suau
gusiems, kurie norėtų išmokti 
lietu%'ių kalbos. 

Prel. J o n a s A. Kučingis , 
Los Angeles, Ca, grąžino lai
mėjimo bilietų šakneles su 
100 dol. dovana. Dėkojame! 

Rugpjūčio 21 d., šeštadie
nį, 10:30 vai.r. prie šv . Šeimos 
vilos (123rd and Will Cook 
Road, Lemont, IL) vyks dviejų 
naujų pastatų žemės prakasi
mo ceremonija. Bus statomi 
vyskupo Timothy J . Lyne var
du pavadinti globos namai, 
skirti į pensiją išėjusiems ku
nigams apsigyventi, ir naujoji 
Šventosios šeimos vila (The 
New Holy Family Villa). Ce
remonijos vyks rugpjūčio 21 
d., šeštadienį, 10:30 vai.r. prie 
Šventosios šeimos vilos (Holy 
Family Villa, 123rd ir VVill-
Cook Road. Lemont. IL). 

JAV LB Vidurio vakarų 
apygardos gegužinei reikia 
dovanų laimėjimams, norint, 
kad programa būtų smagesnė 
ir laimingesne. Rengėjai bus 
!abai dėkingi. Jei norėtumėte 
dovanėles atvežti arba norėtu
mėte, kad mes atvyktume jų 
paimti, skambinkite tel. 708-
974-2464 arba 708-974-2210 
vakarais, dieną palikite žinu
tę. Palaikykime lietuvių bend
ruomenę, nes po jos „stogu" 
išaugo ir kitos šalpos organi
zacijos. 

Petronėlė Cicėnienė, Na-
perville, IL, mums rašo, kad, 
sveikatai susilpnėjus, per
sikėlė iš Sioux City, LA, pas 
dukrą į Naperville, IL. J i taip 
pat atsiuntė geriausius lin
kėjimus ir 100 dol. auką 
„Draugo" 90 metų sukakties 
paminėjimui. Linkėdami savo 
skaitytojai geresnės sveikatos 
ir ilgiausių metų, dėkojame už 
dovaną. 

Halina Bagdonienė, Oak 
Lawn, IL, atsiuntė 100 dol. 
auką kar tu su laimėjimo bi
lietų šaknelėmis. Dėkui! 

Beverly Shores (Indiana) 
lietuvių klubas ruošia linksmą 
gegužinę, kuri vyks rugpjūčio 
29 d., sekmadienį, 1 val.p.p. 
Lituanikos parke (Beverly 
Shores). Šioje gegužinėje lau
kiame narių ir svečių - iš arti 
ir iš toli. 

2001-AISIAIS - NAUJOS 
NUMERIŲ LENTELĖS 
Po daugiau kaip 15 metų 

Illinois valstijos mašinų nu
merių lentelės bus keičiamos. 
Tai įvyks 2001 metais, tačiau 
jau dabar vairuotojai gali išsi
rinkti vieną iš devynių naujų
jų numerių lentelių pavyz
džių ir balsuoti. Balsavimo la
pelius galima įsigyti 136 vals
tijos sektretoriaus (secretary 
of statė) raštinėse arba apsi
lankius kompiuteriniame pus
lapyje: 

www.sos.state.il.us 
Lentelė-„nugalėtoja" paaiš

kės po Darbo šventės (Labor 
day). rugsėjo 6 dienos. Be to, 
lentelės pabrangs, vietoj 48 
dol. jos kainuos 78 dol. 

«xx^uusroxs< 

SOS 99 
t^M&J. 

Vienas iš devynių naujųjų nume
rių lentelių pavyzdžių. 

JAV LB Vidurio vak.i' . i : , e i re:..s -,,i įlyt^-i n-ngia met ine eogu*ine rugpjūčiu 15 d l'a.-.iuho iu-tųviu centre. I s 
kaires. Paulius Guobužis. Nijolė Grigaliūniene. Aldona Pavilioniene, Irena M. K;rkuviene, Birute A. Vin-
dašienė pirm.ninkei. Kurtas Vėlius ir Algis Urbutis 

Sk. ŽVAIGŽDUTĖ 
^—^t3* Ji *» Įsteigta Lietuvių Mokytojų Sąjungos Čikagos skyriaus 

ADVOKATAS 
Vytenis Lietuvninką* 

4536 W 63 Street 
Chicajjo, IL 60629 

(Skersai gatvė* nuo .Draugo") 
TeL 773-884-0100. 

TeL 830-267-0200, Lemont, EL 

ADVOKATAS 
GINTARAS P. ČEPĖNAS 
6436 S.Pulasta Rd.. Chicago. IL 60629 

Tel. 773-582^500 
Valandos pagal susitarimą 

• A. a. Lilija Amber Sa-
vinov atminimą pagerbdami, 
Algimantas ir Teresė Gečiai. 
Huntingdon Valley, PA, aukoja 
Lietuvos va ikams $20. Reiš
kiame užuojauta velionės arti
miesiems, o aukotojams dė
kojame! „Lietuvos Našlaič iu 
g l o b o s " k o m i t e t a s , 2711 
West 71 st. Street , Chicago, 
IL 60629. ašis 

Reklamuokitės 
773-585-9500 

Advokatą* Joną* Gibsitia 
Civilinės ir kriminalinė* bylos 

6247 S.Kedzie Avenue 
Chicago, IL 60629 
Tel. 773-776-6700 

ToO free 24 hr. 888-776-6742 
Darbo vai. nuo 9 v r. iki 7 v.v. 

9e«tad. 9 v j . iki 1 v.p.p. 

Į.' . TRANSPAK 
i . l . m l . i M r . e i i Į ' i Į' r . l . i t i 

O.t i l i . . v.il •' S k .nd ien V M I . I •' 

Tel. 1 77$ 838 1050 

Redaguoja J.Plačas. Medžiagą siųsti: 3206 W. 65th Place, Chicago, IL 60629 

kiškis neleido laumei jos ap
gauti. Laumė nužudė kiškeli 
ir ji apgavo Elenyte. Laumė 
pasiėmė jos drabužius ir ku
melaitę, o Elenytė turėjo apsi
rengti laumės skarmalais ir 
paimti jos kiaulę. Prijojo jos 
brolių rūmus ir laumė prisi
statė kaip sesuo, o Elenytę 
pristatė už piemenę. Laumė 
liepė Elenytei ganyti arklius. 
Ganydama ji dainavo, kad 
Laumė jai liepė ganyti ar
klius. Broliai išgirdę dainuo
jant, nujodavo pasiklausti. 
Visi iš eilės eidavo paklausyti, 
bet visi užmigdavo. Tik jau
niausias apsimetė miegas ir 
išgirdo sesers dainą. Jis pa
matė Elenutės žiedą ir ją 

• atpažino. Laumę už apgau
dinėjimą nusiuntė ten, kur 
saulė nešviečia, kur vėjas 
nepučia, o broliai ir sesuo lai
mingai gyveno. 

Aš galvoju, kad ir kaip tu 
slėpsi teisybę, ji visada bus 

Idealo siekiu yra persunkta ^^" . . , . 
mūsų skaisčioji kultūra, tas „ . _ . , / r P ^ _ ^ ? i ° 
gražus ir kuklus įnašas į vi- G a b n e l * AufaaJt* 

-̂ •• , ,. 7 kl. mokine 
suotinąją žmonijos kultūrą. Čikagos lit. m-la. 
Laisve, humanizmas, tėvynes ^ ^ 
meilė, aukos prasmė, tikėji
mas anapus žėrėjimu — tai 
kertiniai mūsų kultūros rūmo 
akmenys. Nepaprasta tautos 
praeitis išaugino mus ti
kinčius idealu ir kovojančius 
dėl idealo. Tenesuteršia to 
dvasinio prakilnumo kasdie
nybės verpetai. Tik betar
piame ryšyje su savo tautos is
torija mes esame vydūniškieji 
s a u ž m o n ė s . 

J u r g i s Gliauda-Gliaudys, 
teisininkas, rašytojas, 

redaktorius. 

JEIGU.. . 

Jeigu Lietuva dar būtų ko
munistų valdoma, ji nebūtų 
nepriklausoma ir negalėtų 
tvarkytis, kaip ji nori. Mes ne
galėtume kalbėti lietuviškai, 
tik rusiškai. Mums neleistų 
nuskris t i į Lietuvą aplankyti 
giminių, o j iems neleistų at
skristi pas mus. Lietuva būtų 
lyg kambaryje uždaryta, ne
žinotų, kas vyksta pasaulyje. 
Lietuviams būtų uždrausta 
melstis, spausdinti ir skaityti 
lietuviškas knygas. Būtų labai 
sunkus gyvenimas. 

Aura Platakytė 

Kas būtų, jeigu Lietuva dar 
būtų komunistų valdoma? Lie
tuva nebūtų nepriklausoma 
valstybė. Daug lietuvių būtų 
žuvę. Mes negalėtume nu
skristi į Lietuvą ir ten kal
bėtis su savo giminėmis. Vis
kas ten būtų sugriauta. Žmo
nės negalėtų daryti daug da
lykų. Būtų baisu. Savo istori
jos pamokose turėtume kal
bėti apie ki tus dalykus. Visa 
istorija būtų kitokia. Gyventi 
Lietuvoje būtų labai sunku. 

Sabrina Česai tė , 

Abi Lemonte Maironio lit. 
m-los mokinės (Maironio li
tuanistinės mokyklos mokslei
vių 1996/97 m. metraštis) 

DEVYNI BROLIAI IR J V 
SESUO ELENYTĖ 

Buvo kartą devyni broliai ir 
jų sesuo Elenytė. Jų tėvai 
prieš mirtį jiems paliko devy
nis kumelius, o Elenytei tų 
kumelių motiną. Išjojo broliai 
į karą. Praėjus devyneriems 
metams, jų sesuo išjojo ieškoti 
brolių. Ji paprašė kumelės 
nusižvengti ir ji sužinojo apie 
brolius. Ji išgelbėjo kiškį, o 

ŽOLINĖ 

Rugpjūčio mėnesio 15 d. R. 
Katalikų bažnyčia yra pasky
rusi Marijos garbei. Tai Dievo 
Motinos Marijos į Dangų 
paėmimo švente. Lietuvoje 
žmonės į bažnyčią eina su 
gėlių puokštėmis, kurios ten 
šventinamos. Pašventintos gė
lės namuose pagarbiai laiko
mos, nes jos saugančios na
mus nuo gamtinių nelaimių. 
Nuo krikščionybės priėmimo 
lietuviai labai gerbia Mariją. 
Yra daug šventovių jos garbei 
pastatytų ir įvairių švenčių. 
Dažnai minima Šiluva, Vil
niaus Aušros Vartai, Pa
žaislis, Žemaičių Kalvarija ir 
daug kitų. 

Šia proga perteikiu vieną 
perskaitytą trumpą straipsnį 
apie Mariją: 

Prieš daug metų Prancū
zijoje mirė turtingas pramoni
ninkas Harmelis. Savo vai
kams jis paliko testamentą, 
kuris prasideda žodžiais: 
„Vardan Dievo Tėvo ir Sū
naus, ir šventosios Dvasios. 
Mano vaikai, kada jūs skaity
site šiuos žodžius, manęs jau 
nebus gyvųjų tarpe. Aš tada 
stovėsiu prieš Amžinojo Tei
sėjo sostą. Aš nepalieku jūsų 
našlaičiais. Aš pervedu jus 
geriausios motinos globai. Ne
užmirškite, kad jūs esate Ma
rijos vaikai. J i jūsų neapleis, 
jeigu jūs jai būsite ištikimi". 

Tai kilnūs ir teisingi žodžiai! 
Juk ir mes esame jos vaikai. 
Tad ir mūsų ji neapleis, jei 
būsime jai ištikimi. 

Redaktorius 

MINTYS 
PAGALVOJIMUI 

Kelių šimtmečių siautulyje 
lietuvių tauta patyrė daug ne
teisės ir smurto. Tai išaugino 
lietuvį kovotoju dėl idealo. 
Visi mūsų praeities ir kul
tūros kūrėjai per siektinus 
idealus suvokė savo tautos 
misiją — būti iškilia gaire 
tarp kitų. Idealo siekime mes 
sugebame jo visuotinumą su
jungti su lietuviškumu. Altru
istinė auka bei pasiaukojimas 
visada buvo bet kurio mūsų 
iškilesnio asmens veiklos cen
tre. Lietuvių tautos ir lietuvių 
kultūros istorija — kaip dei
mantais nusagstyta tais 
mums nemariais vardais, 
kurių pasiaukojimas padarė 
mus savitais ir turininges-
niais. Kasdienybės sūkuryje 
verta skelbti mūsų kultūrą 
esant prakilnią, nes tai yra 
tiesos skelbimas. 

PAGALVOKITE NR. 11 

1. Kur Europoje yra aukš
čiausios kopos? 2 . Kiek Lietu
va turi jūrų ir marių? 8. Ar 
Kuršių marios yra gilios? At
siuntė kun . dr. B. Gerulis. 4. 
Du žiedai, du galai, viduryje 
vinis. 5. Dvaras važiuoja, kalė 
dainuoja. 6. Kuo vienas iš
siskiria iš visų kitų: A. Vie
nas, du, keturi, aštuoni, še
šiolika? B. Antilopė, bež
džionė, šikšnosparnis, ken
gūra, liūtas? C. Cork, Tip-
perary, Londonderry, Lime-
rick, Waterford? D. Charles, 
James, George, Walter, Hen
ry? E. Kupnanugaris, ančia-
snapis (platypus), beždžionė, 
tigras, laukinis jautis (buffa-
lo)? G. (Piešinėlis). Kas yra šis 
daiktas, apgaubtas šiaudine 
kepure ir pastatytas tarp 
medžių? 8. Ant kurios upes 
krantų yra pastatyta Pran
cūzijos sostinė Paryžius? 

PAGALVOKITE NR. 10 
ATSAKYMAI 

1. Kaunatava yra tarp Tel
šių ir Kuršėnų, apie 145 km 
iki Kauno. 2. Šiauliškiai yra į 
šiaurės vakarus nuo Prienų ir 
apie 140 km iki Šiaulių. 3 . 
Vieni Šiauliai yra prie Reky-
vos ežero; antri Šiauliai yra 
tarp Vilniaus ir Ukmergės, į 
šiaurę nuo Maišiagalos. 4. 
Kumštinės pirštines. 5. Komu
nija, vynas ir kunigas. 6. E. 
nesulošė lygiomis nė vieno 
žaidimo, bet įmušė įvarčių už 
ir prieš. Jie laimėjo 1-0, o pra
laimėjo 0-1. F laimėjo abu 
žaidimus. Galutinis rezulta
tas; E F=0-1; EG=l-0; FG=4-2. 
7. Tėvų žaidimas: I 186753-
+296753=483506; II 286753-
+196753=483506. 8. Keista, 
kad vienas gyvūnas turi du 
vardus, bet taip yra. Leopardą 
ir panterą skiria tik kailio 
spalva. Jie gyvena Afrikos ir 
Azijos drėgnuose atogrąžų 
miškuose, medžioja viską, ką 
gali įveikti. 

SAULIUKO ŽUVŲ 
SARGAS 

(Lietuvių liaudies 
mitologija) 

Už Zarasų yra kaimas Bach-
matai. Netoli to kaimo kažkur 
yra ežeriukas Sauliukas. Jei
gu kas eina žuvauti į Sau
liuką, reikia tylomis kalbėti: 
„Einam žuvauti į Sauliuką". 
Tai pagaus žuvų. 0 jei garsiai 
kalba vienas kitam, tai jau 
nepagaus. 

Kartą kažkur netoli Sau
liuko kaime buvo „vakaruška". 
Per „vakarušką" kažkas Sau
liuke žuvavo. Ir kad pagavo 
žuvų! Buvo beveik pilnas lai
vas! Tie žvejai iš karto ne
galėjo žuvų parnešti namo. 
Nunešė ir vėl eina prie ežero. 
Eidami užėjo „vakaruškon". 
Užėję sako: 

— Va jūs čia šokat! O mes 
kiek daug žuvų pagavome 
Sauliuke! 

Sulig tais žodžiais nuvirto 
visos sukrautos malkos že
mėn. O kai jie nuėjo į ežerą 
paimti žuvų, tai rado tuščią 
laivą — visos žuvys išpiltos iš 
laivo į ežerą. 

* * * 
— Sakyk, seneli, ką rudens 

vorai tinklais vis gaudo? 
— Vėjus, vaikeli. 
— O ar sugauna? 
— Vieną kitą ir nugriebia. O 

kuo daugiau tų vėjų į tinklus 
pakliūna, tuo vėliau žiema 
ateina. Mat rudeniniai vėjai 
žiemą atneša. 

Leonardas Gutauskas 

PANTERA IR PIEMENYS 

Skriaudikui nuskriaustasis 
tuo pačiu atlygina. 

Įpuolė pantera neatsargi 
duobėn. Pamatė ją kaimiečiai: 
kas su akmeniu, kas su basliu 
atbėgo, ir tik kai kurie, pasi
gailėję greitai žūstančio žvė
ries, gyvybei palaikyti į duobę 
duonos numetė. Naktis atėjo, 
ir kaimiečiai skirstėsi kas sau, 
tikėdamiesi ją negyvą pamaty
ti rytoj. Bet žvėris, sukaupęs 
likusias jėgas, iššoko veržliai 
šuoliu iš gilios duobės ir nu
skubėjo guolin, niekieno nelai
komas. Po keleto dienų žvėris 
užpuolė kaimiečius: pradėjo 
pjauti avis ir piemenis drasky* 
ti, be gailesčio žudydamas vi
sus iš pykčio. Iš baimės žmo
nės, kurie žvėrį atjautė, turtus 
užmiršę, meldė jį pasigai
lėjimo. O pantera: „Neuž
miršau, kas metė akmeniu, o 
kas man duonos davė. Jums 
nėra ko baimintis: aš keršysiu 
tik tiems, kas tąsyk nu
skriaudė". 

Fedras 

LINKSMIAU 
— Gydytojau, mane kamuo

ja niūrios mintys. 
— Geriausias vaistas nuo 

depresijos — visa galva pasi
nerti į darbą. 

— Bet mano darbas — 
maišyti betoną... 

* * * 
— Kodėl tu taip keistai ap

siavei: vieną koją veltiniu, o 
antrą guminiuku? 

— Argi tu negirdėjai oro 
pranešimo? Per radiją pra
nešė, kad vietomis bus snie
gas, o vietomis — lietus. 

* *. * 
— Dukrele, kodėl įdėjai savo 

meškiną į šaldytuvą? — klau
sia mama. 

— Noriu, kad jis taptų bal
tuoju lokiu. 

http://www.sos.state.il.us

